








DWA STULECIA
XVIII I XIX

BADANIA I PRZYCZYNKI

n



TEGO AUTORA:

Rb. kpo.

Dwa Stulecia XVIII i XIX I. (Wyd. Il-gie). Warszawa—Kraków 2 60

Ksi Józef Poniatowski. (Wyd. Il-gie). Warszawa—Kraków
W ozdobnej oprawie .

ukasiski. I, II. Warszawa
Przymierze polsko-pruskie. (Wyd. Il-gie). Warszawa ...
Rosya— Polska. Lwów
Sto lat zarzdu w Królestwie Polskiem. (Wyd. Il-gie). Lwów
Studya historyczno-krytyczne. (Wyd. Il-gie). Kraków—Warszawa

(wyczerpane)

Uniwersytet Warszawski. Warszawa
Uwagi z powodu listu Polaka do ministra rosyjskiego. Lwów
Wczasy historyczne I. (Wyd. Il-gie). Warszawa ...
Wczasy historyczne II. Warszawa
Die letzte polnische Kónigswahl. (Elekcya Stanisawa Augusta).

Gottingen

Observations politiques a propos de la lettre d'un Polonais a un

ministre russe. Paris . . . . , . . — 30

3 -



SZYMON ASKENAZY

DWA STULECIA
XVIII I XIX

BADANIA 1 PRZYCZYNKI

II

WARSZAWA
NAKAD GEBETHNERA I WOLFFA
KRAKÓW. — G. GEBETHNER I SP.

igro



DK

^L.

DRUK W. L. ANCZYGA I SPÓKI W KRAKOWIE.



DO CHARAKTERYSTYKI AUGUSTA II.

W cigu 1720 r. wypady w Warszawie dwa nie-

zwyke zajcia dyplomatyczne. Obadwa, skro pokrewne

w swoici pobudkach i przebiegu, trafiay w dwóch mini-

strów cudzoziemskich, umocowanych u króla Augusta II

i Rzpltej: w urzdowych przedstawicieli Prus i Rosyi,

w posów króla Fryderyka-Wilhelma I i cara Piotra I.

Fryderyk na Postelwitzu baron Posadowski pod ko-

niec 1719 r. akredytowana- zosta posem penomocnym
pruskim na Sejm, zbierajcy si w grudniu t. r. w War-

szawie, czyli waciwie na reassumowan kadency war-

szawsk odoonego w roku poprzednim Sejmu grodzie

skiego. Na terenie sejmowym polskim w owej chwili, poza

walk króla Sasa z opozycy monowadcz, wayy si

postaremu wielkie wiatowe zatargi rywalizacyjne, prze-

dewszystkiem pomidzy Austry a Francy. Król wiza
si wtedy z Wiedniem; opozycy, rzecz prosta, cigna
za, Paryem; zarazem za z ogólnego pooenia midzy-
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narodowego wynikao, i zarówno Prusy jak i Rosya ci-

yy podówczas ku polityce francuskiej, podug jej przeto

myli, a wraz podug wskaza swego wasnego w Polsce

interesu, zmierzay do pokrzyowania ówczesnych domo-

wych, a w szczególnoci sejmowych usiowa Augusta,

sprzonych jaknajcilej z jego równoleg akcy zagra-

niczn.

Tym sposobem istotna misya berliskiego wysaca,^

Posadowskiego, polegaa na nawizaniu tajnych stosunków

z opozycy, gównie za porednictwem hetmana polnego

litewskiego, Denhofa, celem zerwania obrad sejmowych.

Rzecz ciekawa, e wanie Denhof, jak wynika z nieco

wczeniejszej »specyfikacyi« austryackiej, zawierajcej

nadzwyczaj charakterystyczny zbiór wizerunków caej

plejady ówczesnych dostojników i monowadców polskich,

uwaany by w Wiedniu jako » dobry Polak« (ein gutter

Pohl), na którym »monaby jeszcze ze strony cesarskiej,

dostatecznie polega*. Ale w teje osobliwej »specyfikacyi«

dusz i sumie panów polskich, na samym kocu odmalo-

wanej tu galeryi, miecio si, jako ostateczna konkluzya

ostrzegawcza, nastpujce znamienne postrzeenie, bdce
niestety wyrazem okrutnej, nagiej prawdy: »Jakkolwiek

ksita Radziwiowie, Lubomirscy, Sapiehowie, jakote

Potoccy, najcelniejsi obecnie i najmoniejsi ludzie w Polsce,

wiadcz si teraz ze szczególniejsz swoj dewocy dla

cesarskiego i arcyksicego domu austryackiego, i jak-

kolwiek moe istotnie bardziej ku naszej, ni ku francu-

skiej skaniaj si stronie, to jednakowo zarówno na nich,

jak i na wszystkich innych Polaków mao liczy naley,

z uwagi, e wszyscy oni oraz kady z wyej wymienio-

nych, bez adnego zgoa wyjtku, wicej swój wasny in-

teres prywatny i swoj wygod, anieli rzecz pospolit

i jej dobro, miewa na widoku « (maassen Alle und Jede



ohhenannte, ohne jegliche Exception, mehr ihr prwat In-

teresse und Conveniens, ais clas gerneine Wesen und des-

sen Wohlfart heohachten).

ród okolicznoci podobnych krecia robota wysJaca

berliskiego w Warszawie znakomicie bya uatwiona. Cel

w istocie zosta dopity, Sejm 21 lutego 1720 r. zerwany.

Wczeniej atoli jeszcze dosiga Posadowskiego mciwa
rka królewska. W pochwyconych cyfrowanych doniesie-

niach do Berlina znalaz August niezbite dowody podziem-

nych jego machinacyi. O uczynionem odkryciu natych-

miast, z otwartoci bezwzgldn, brutaln, a a nadto

usprawiedliwion, zawiadomi prawdziwego winowajc, mo-

codawc Posadowskiego, Fryderyka - Wilhelma. Posa do

Berlina surowego i energicznego czowieka, genera-majora

Mtinnicha, z kopi pochwyconej depeszy i tómaczeniem

cyfry, zastrzegajc wyranie, e zachowuje sobie orygina,

jako narzdzie dowodowe. Zarazem kategorycznie zada
niezwocznego odwoania Posadowskiego.

W Berlinie oczywicie poczuwano si do winy, a wy-

win si nie byo sposobu, skoro si zostao przychwyco-

nym na gorcym uczynku. Popieszono tedy uczyni zado
daniu króla polskiego, — tembardziej, e po uwieczonej

powodzeniem robocie, t. j. dokonanem tymczasem zerwaniu

Sejmu, dalsza w Warszawie obecno skompromitowanego

posa bya narazie zbyteczn. Z ca pokor, ju w lutym,

wprost na rce Mtinnicha, da Fryderyk-Wilhelm pismo

z przeprosinami dla Augusta oraz urzdowe listy odwou-

jce dla swego wasnego posa. Zaraz -tez, tym wyjtkowo

upokarzajcym sposobem, w drodze zupenie niepraktyko-

wanej w obyczajach dyplomatycznych, nie od swojego

rzdu pruskiego, lecz bezporednio od ministeryum pol-

skiego, z rk kanclerza wielkiego koronnego Szembeka,

odebra Posadowski swoje odwoanie, wraz z bardzo dobi-
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tnem consilium aheundi, poczem natychmiast ulotni si

z Warszawy.

Nie poprzesta na tern zadouczynieniu gniewny

August. Cicia on, aby o knowaniach i o upokorzeniu dworu

pruskiego w Warszawie dowiedziaa si Europa. Z jego

rozkazu ju w dniach najbliszych, w pocztku marca t. r.,

rozesany zosta z kancelaryi Szembeka nastpujcy okól-

nik do wszystkich posów polskich i saskich u dworów

obcych, przeznaczony do podania do wiadomoci urzdow-

nej przy tyche dworach: »Dwór polski, przestrzeony

o tem, i baron Posadowski, pose J. M. króla pruskiego,

knuje rozliczne niebezpieczne intrygi pomidzy posami

zeszego Sejmu, uzna za niezbdne, dla wywietlenia praw-

dziwoci tych ostrzee, rozcign nadzór nad krokami

i korespondency rzeczonego posa i pochwyci w kocu
doniesienie, zoone przez niego swemu panu, królowi pru-

skiemu. Gdy za to doniesienie potwierdzao otrzymane

ostrzeenia, a nawet autor jego wyznawa, i dziaa bez

rozkazów, król polski by uprawnionym gniew swój wy-

wrze na autorze. Ale J. K. Mo, pragnc królowi pru-

skiemu udzieli nowego dowodu swego umiarkowania i y-
wionych dla niego wzgldów, ograniczy si do wyprawienia

do Berlina genera-majora Mtinnicha oraz do wystosowania

zaczonego pisma do J. M. króla pruskiego, który nasku-

tek tego niezwocznie wypar si swego posa i odwoa go.

Po powrocie p. Munnicha, wielki kanclerz koronny, naka-

zawszy wezwa do siebie barona Posadowskiego, dorczy
mu jego odwoanie, przywiezione przez genera-majora

Munnicha, oraz owiadczy mu imieniem króla J. M. pol-

skiego, i dobrze uczyni, jeli wyjedzie natychmiast. Na-

skutek tego baron Posadowski istotnie wyjecha. ..«.

Takim sposobem z rki Augusta II, w roku Paskim
1720, pose pruski Posadowski uleg eksmisyi z Polski, —



co nie przeszkodzio, i po dwóch niespena stuleciaci jego

potomek, sekretarz stanu pruski »Posadowsky«, z ramienia

Wilielma II, zosta wykonawc eksmisyi Polaków z wa-

snej icli ziemi.

II.

Grzegorz Fiodorowicz ksi Dohoruki, namiestnik

czerniciowski, radca tajny i senator, kawaler w. Andrzeja

i Ora Biaego, przez szereg lat, za trzema nawrotami,

posowa od Piotra Wielkiego u Augusta II i Rzpltej. Dzia-

acz to pierwszorzdny, posta dziejowa niesychanie zna-

mienna: pierwszy naprawd rosyjski prokonsul w Warsza-

wie, poprzednik, ojciec duchowy i pierwowzór póniejszych

Bestuewów, Kayserlingów, Repninów, Wokoskich, Sal-

dernów, Stackelbergów, Buhakowów, Sieversów i Igelstro-

mów. Wyniosy jako posd:, dumny by jako magnat, gowa
monego moskiewskiego rodu, który wnet, za Piotra II,

signie po koron, a nastpnie, za Anny Iwanówny, wyt-

piony bdzie prawie doszcztnie z rki katowskiej. W chwili,

obecnie rozwaanej, by czowiek ju wiekowy, ale nad-

zwyczaj porywczy i gwatowny, -- sawny z bójki na

picie z Iwanem ksiciem Romodanowskim w przytomno-

ci samego cara. Rozjemca niedawny midzy konfederacy

tarnogrodzk a Augustem II, — wedle tej samej nieomyl-

nej recepty, jak póniej Kayserling midzy Augustem III

a konfederacy dzikowsk, jak potem Repnin midzy ra-

domsk a Stanisawem-Augustem, jak wreszcie Buhakow
i Sievers midzy Stanisawem-Augustem a Targowic, —
Grzegorz Dohoruki od onej, pod jego godzc dokonanej

powag, haniebnej pacyfikacyi warszawskiej 1717 r., przy-

swoi sobie dominujce stanowisko najwyszego superarbi-

tra i dozorcy Rzpltej.
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Dawniej wielki przyjaciel królewski, odkd teraz, za

trzecim nawrotem, przysany by przez Piotra Wielkiego

dla poredniczenia midzy królem a Tarnogrodzianami,

zaj Dohoruki wzgldem Augusta II postaw, nasam-

przód dwuznaczn, niebawem wrcz nieprzyjazn. Na Sej-

mie grodzieskim 1718 r. gorczkow rozwin dziaalno.

Systematycznie prowadzi przeciw dworowi stronnictwo

hetmaskie; a cho nie móg cakiem opanowa hetmana

wielkiego koronnego, Sieniawskiego, wstrzymywanego przez

oddan królowi maonk, mia natomiast zupenie na swoje

usugi hetmana wielkiego litewskiego, Pocieja, kupi za

2.000 czerwoców Denhofa, za drugie 2.000 stranika ko-

ronnego Potockiego, wreszcie drobniejszym datkiem skoni

posa oszmiaskiego, Korybuta, do zerwania Sejmu. Uy-
wa do tych czynnoci korupcyjnych urzdujcego przy

poselstwie rosyjskim pukownika Dymitra Jeropkina, przez

którego zazwyczaj wypaca pienidze swoim klientom.

Wprawdzie udao si dworowi, w ostatniej niemal chwili,

przelicytowa w Grodnie Dohorukiego, odmówi zapaco-

nego ju oszmiaskiego vetanta, schowa go i zyska tym

sposobem przynajmniej odoenie Sejmu na przyszoroczn

kadency w Warszawie. Jednak nie zdao si to na nic,

gdy, przy reassumpcyi warszawskiej w nastpnym 1719 r.,

Dohoruki cznie z Posadowskim, jak si rzeko, potrafili

ostatecznie doprowadzi do zerwania.

Po wykurzeniu z Warszawy Prusaka, Dohoruki na

wasn rk, z niezmniejszon energi, prowadzi dalej pod-

ziemn robot opozycyjn. Rozumia dobrze August, gdzie

siedzia tych szkodliwych praktyk gówny sprawca. Znaki

irytacyi królewskiej tak byy jawne, e nawet zaufany

w sobie pose, nauczony wieem dowiadczeniem swego

kolegi pruskiego, zaczyna odczuwa pewne zaniepokojenie.

»J. K. Mo — donosi Dohoruki carowi — gdziekolwiek



ze mn si spotka, patrze na mnie nie moe, odwraca si

odemnie tyem, okazuje mi publicznie swój gniew. Z wielu

stron sysz, jakoby mia zamiar na Sejmie domaga si

usilnie mego odwoania; najwicej za obawiam si, aeby

znienacka nie zabra mi moich papierów, skd znaczne

kopoty wyniknby mogy «.

Na wrzesie 1720 r. zwoany zosta przez króla nowy

Sejm do Warszawy, w nadziei powetowania dwóch poprze-

dnich zawodów. Lecz natychmiast, od chwili zagajenia,

zepsuty zosta staraniem Dohorukiego, niedopuszczony na-

wet do podniesienia nowej laski. Gniew Augusta nie zna

granic. Król postanowi ostatecznie pozby si nienawist-

nego posa za wszelk cen. Skorzysta z pierwszej nada-

rzonej okazyi. W Warszawie, na oczach rezydujcego

w niej monarchy, na ulicy, z rozkazu Dohorukiego po-

chwycono wolnego kozaka, odstawiono przemoc do gma-

chu ambasady rosyjskiej, skd uprowadzono do Rosyi.

By to jeden z epizodów trwajcej cigle, niezaniedbywa-

nej represyi za stare, a nieprzedawnione, niezapomniane

sprawy Mazepowe. Tym razem król si obruszy. W moc-

nych wyrazach, osobicie w pimie odrcznem pod adre-

sem samego Piotra, oraz przez urzd marszakowski w ode-

zwach oficyalnych pod adresem posa i kanclerstwa pe-

tersburskiego zaoy protest solenny przeciw tak jawnemu

pogwaceniu prawa narodów i winnego majestatowi re-

spektu.

» Kiedy wielmony ks. Dolhoruki, pose Waszega Car-

skiego Wieliczestwa penomocny — pisa mianowicie z tego

powodu August do cara zaraz po wypadku, w grudniu

1720 r. — pod bokiem Naszym bez opowiedzenia kaza

porwa czowieka, tedy niepodobna, ebymy si nie mieli

W. C. W. uskara na to, na co tembardziej ubolewa

Nam przychodzi, im wiksze z innej miary mamy racye
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by z osoby i z charakteru Jego kontenci. Wiadomo dobrze

W. C. W., jak jest warowane prawem narodów i asekuro-

wane w kadem pastwie, a dopiero pod bokiem monar-

chów, wszelkim osobom bezpieczestwo, i jak wiele W. C.

W. na tem zaley, aby z strony Jego nic si w cudzem

pastwie nie stao, czegoby W. C. W. w swojem cierpie

nie móg. Gdyby by tene wielmony ks. pose imieniem

W. C. W. informowa Nas wprzód o tym czowieku i -
da w tem satysfakcyi, pewnibymy byli jej nie odmówili

i owszem daniu jego zadosy uczynili, bez naraenia

prawa publicznego, i nie mielibymy okazyi do alu i skargi

teraniejszej. Trzymamy tedy mocno po sprawiedliwoci

W. C. W., e tego postpku aprobowa nie bdziesz, miar-

kujc si po sobie, gdyby te pod bokiem W. C. W. po-

dobna sta si miaa okazya, a zatem przyznasz suszno
alu i nieukontentowania std Naszego. Dlaczego nieomyl-

nej jestemy nadziei, e W. C. W., zwaywszy sprawie-

dliwe reprezentacye Nasze, rozkaesz wypuci tego czo-

wieka, a oraz* i kapitana Polaka, poddanego Naszego, który

go bra, wespó z tymi, co si do tego mieszali, odda Nam.

My za upewniamy W. C. W., e respektem pomienionego

czowieka tak damy satysfakcy, jakiej W. C. W. potrze-

bowa bdziesz*.

Równoczenie marszaek wielki koronny Mniszech

zwróci si do Dohorukiego z ostrym komunikatem, gdzie

wyraa dosownie: »e dowiedzia si ku wielkiemu swemu

zdumieniu, i p. ambasador kaza porwa kozaka, znajdu-

jcego si tutaj pod juryzdykcy i protekcy oraz w re-

zydencyi J. K. Moci. . . e porwanie to dokonanem zostao

przez rzekomego oficera rosyjskiego z rozkazu p. amba-

sadora, przyczem kozaka wzito wprost na ulicy i spro-

wadzono do paacu Jego Ekscelencyi. e, gdy król i Rzplta

sprawowanie juryzdykcyi w tej stolicy jemu, marszakowi
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wielkiemu koronnemu powierzyli, jego przeto urzdu jest

obowizkiem czuwa nad bezpieczestwem publicznem

i nad tern, aby prawa J. K. Moci i Rzpltej w niczem

pokrzywdzone nie byy e wprawdzie wiadomo w Pol-

sce, co si naley posowi udzielnego monarchy a zwa-

szcza sprzymierzeca, o czem sam ambasador móg prze-

kona si w cigu wieloletniego swego przy dworze pol-

skim pobytu; e atoli wiadomo zarazem, i ani posom

ani ich panom nie przysuguje adne zgoa prawo wyko-

nywania juryzdykcyi swojej w kraju obcym, z wyjtkiem

jedynie wasnej ich suby. e mao jest przykadów, aby

pose mia miao dopuci si czynów podobnych, ci

za, którzy wayli si na rzecz podobn, nader zych do-

wiadczyli skutków. e on, marszaek wielki koronny,

z mocy urzdu swego byby waden kaza si odebra

rzeczonego kozaka i tym sposobem zapewni nalene za-

douczynienie królowi i Rzpltej. e jednakowo, wielk

ywic dewocy dla Jego Carskiej Moci, wola raczej

drog agodniejsz obra, i uprasza ambasadora o wy-

puszczenie na wolno kozaka oraz oddanie w rce spra-

wiedliwoci onego oficera, który tego czynu si dopuci

i który uznany by musi winnym zakócenia porzdku

publicznego, tembardziej, i podobno z urodzenia jest Po-

lakiem «.

Niedo na tem, osobn jeszcze odezw skierowa

marszaek do Gawryy Iwanowicza Goowkina, kanclerza

i prezydenta Kolegium spraw zagranicznych w Peters-

burgu. »Wyrozumiesz WPan — pisa tutaj Mniszech imie-

niem Senatu i caego ministeryum polskiego do Goow-

kina, — z inkludowanych kopii akcy t, któr tu, bez

adnej tam, gdzie naleao, rekwizycyi, pod bokiem J. K.

Moci Pana Naszego Miociwego, uczyni ksi JM. Do-

horuki, penomocny pose Jego Carskiego Wieliczestwa.
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A e ta akcya daa okazy J. K. Moci Panu N. M. do

ualenia si, które w licie Swym do J. C. Wieliczestwa

pisanym obszerniej wyraa, tudzie przytomnemu Senatowi

i ministrom status do zadumienia i niemaego alu, tedy

to z powinnoci urzdu i juryzdykcyi mojej, swem i przy-

tomnego Senatu tudzie JM. Panów ministrów status imie-

niem, donie onemu jestem obligowany, pewien b^dc,

e WPan, jako wiadomy dobrze wszelkich praw o pu-

blicznem bezpieczestwie postanowionych, przyznasz, e
takowego postpku w adnem pastwie nigdzie, dopiero

pod bokiem monarchy, nikomu nie przystoi i nie godzi si

czyni, a zatem stara si bdziesz o suszny ordynans

Jego Wieliczestwa do ksicia JM. posa, aby przez nie-

odwoczne powrócenie pobranych tu ludzi naleyt tak

J. K. Moci, jakote prawu narodów, tym procederem na-

raonemu, uczyni satysfakcy, do której si tene ksi
JM. pose adn miar akkomodowa nie chcia «.

Postawienie tak ostre sprawy przez Augusta II uczy-

nio niemoliwym duszy pobyt zuchwaego posa w War-

szawie. Dohoruki, zaraz wezwany do Petersburga, ju
wicej do Warszawy nie wróci. W Drenie, od 1721 r.,

zastpi go syn, Sergiusz; w Warszawie, od 1724 r., w cha-

rakterze posa nadzwyczajnego, — synowiec, Wasyl u-
kicz Dohoruki; obadwaj póniej amani koem za Anny
Iwanówny.

Rzecz godna uwagi: jeszcze na wyjezdnem potrafi

stary Grzegorz Dohoruki niema szkod wyrzdzi Rzpltej.

Wtedy to mianowicie zabrany zosta przez niego z War-

szawy do Petersburga, z polskiej suby zwerbowany do

carskiej, niepospolity cudzoziemiec, twarda i brutalna figura

kondotyera, ale ze wszystkich cudzoziemców, jakich kie-

dykolwiek w swej subie miaa Rzplta, figura najpot-

niejsza, czowiek, na którego wartoci nie poznano si
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w Polsce, nie poznaa si tpo i pycha ówczesnych ma-

gnatów i dostojników polskich, czowiek, który tutaj zlek-

cewaony, stanie si tam protoplast caego stuletniego

pokolenia Niemców na usugach Rosyi, niemieckich jej in-

struktorów, sam zostanie prawdziwym jej organizatorem

militarnym i jednym z najcelniejszych sprawców przyszej

jej potgi, sam pierwszy zaprowadzi j do Krymu, nad

Dunaj, na prosty szlak do Byzancyum, a zaprowadzi take

do Gdaska i Warszawy, aby upokorzy bez granic, z pro-

chem zmiesza, porazi i przerazi tych najwyszych dy-

gnitarzy i panów Rzpltej, którzy nim pomiatali obecnie?

kiedy on jeszcze nazywa si tylko: dowódca wojsk regu-

larnych koronnych, pukownik gwardyi królewskiej, gene-

ra-major Burkhard Miinnich.

III.

Tak zakoczyy si obadwa zajcia. Drobne same

przez si, s one przecie dosy znamienne z rozmaitych

wzgldów. Ostatni to wypadek, kiedy od Prus i Rosyi, bo-

daj w maej rzeczy, wzito naleyte zadouczynienie.

aden ju potem Maltzahn albo Repnin nie bdzie ju
nikomu zdawa rachunku, jak teraz Posadowski i Doho-

ruki. O Sotyków i Rzewuskich nie bdzie ju póniej tyle

haasu, co obecnie o goego kozaka. Za takie rónice,

w pewnej przynajmniej mierze, obok odmiany w samem
pooeniu Rzpltej, byy te zalene od odmiennej indy-

widualnoci panujcego. Poczucie królewskoci, wiado-

mo majestatu, cechy zupenie nieobecne w mizernej

duszy Stanisawa - Augusta, zaledwo tlejce w ociaej
Augusta III, jeszcze wystpuj wydatnie i ywo w gwa-
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townej, brudnej, ale ambitnej, ale paskiej duszy Augusta

Mocnego.

Atoli te mae zatargi warszawskie 1720 r. s czem
innem jeszcze, jak tylko przyczynkiem do charakterystyki

Augusta II. S to znaki wynikego podówczas chmurnego

politycznego napicia, wykraczajcego daleko poza widno-

krg warszawski, s symptomaty powszechnego europej-

skiego przesilenia, które w swoje wiry bezporednio wci-
gao Rzplt. Kiedy indziej, w innym zwizku, wypadnie

bliej owietli t ciekaw, wan, a mao znan chwil
dziejow. Na tem miejscu, nie wdajc si w szczegóy, ogra-

niczamy si do wskazania najniezbdniejszych momentów.

Rok 1717, rok Sejmu traktatowego warszawskiego,,

oznacza punkt wyjcia nowej oryentacyi w polityce we-

wntrznej i zagranicznej Augusta II. W rzeczach wewntrz-

nych, sprawa wyniesienia wasnej wadzy absolutnej, chy-

biona po raz ostatni ród tarnogrodzkich zamieszek, od

tego punktu, od ostatniego zbrojnego starcia z narodem,

ustpuje w umyle starzejcego si króla przed naglejsz

ju spraw zapewnienia sukcesyi polskiej pierworodnemu

synowi a nastpcy. W rzeczach zagranicznych, od tego

punktu, od poowy panowania, dla ojca, podobnie jak pó-

niej dla syna, opiekucza potga rosyjska, dotychczas

gówne narzdzie dla objcia rzdów, objawia si gównym
szkopuem dla ich sprawowania. Obadwa zagadnienia w je-

dnym prowadz kierunku: widoki sukcesyjne królewicza

i widoki usamowolnienia si od kurateli Piotrowej równo-

legle prowadz Augusta ku Zachodowi, do Wiednia, do

potrójnego zwizku z Austry i Angli, naprzeciw Rosyi

i Prusom. Ju latem 1717 r. uroczycie przyjty zosta

Kurprinz na ono kocioa katolickiego, uczyniony eligi-

Mlis. W roku nastpnym umówione zostao jego mae-
stwo z arcyksiniczk, a zarazem od marca 1718 r., roz-
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poczta w Wiedniu negocyacya sprzymierzecza. Naresz-

cie, w pocztku 1719 r., Eugeniusz Sabaudzki i kanclerz

Sinzendorff imieniem Karola VI jako króla Czech i W-
gier, pose angielski Saint - Saphorin imieniem Jerzego I

jako elektora, za Jakób- Henryk Fleming, dyrektor gabi-

netu tajnego i marszaek polny saski, regimentarz wojsk

polskich autoramentu cudzoziemskiego i koniuszy wielki

litewski, imieniem Augusta II jako elektora i króla, pod-

pisali potrójny traktat zwizkowy wiedeski.

Traktat wiedeski z d. 5 stycznia 1719 r. skada si

z pitnastu artykuów gównych, szeciu oddzielnych (se-

parati) i szeciu deklaracyi ratyfikacyjnych dodatkowych.

Obronny w zasadzie, oznacza posiki wzajemne: od cesa-

rza na 16.000 ludzi; od Jerzego dla cesarza na 8000, dla

Saksonii lub Polski na 6000; od Augusta jako elektora na

6000, za jako króla — na 10.000, t. j. 2000 dragonii, 4000

kawaleryi narodowej, 4000 piechoty. Obowizywa zreszt,

w razie wikszej potrzeby, do dywersyi wszystk rozporz-

dzaln si zbrojn kadego alianta. Porcza dziedziczne po-

siadoci sojuszników w cesarstwie, a porcza nadto zosobna

terytoryum Rzpltej, w Koronie i W. Ksistwie litewskiem,

»ze wszystkiemi przynaleytociami i dependencyami«,

a wic Kuroni od Moskwy, Gdask, Elblg od Prus (§ 8).

Warowa wzajemn obron od w^szelkiej obcej napaci,

a warowa nadto zosobna obron króla polskiego od wszel-

kich »zatrudnie (vexationes), bd z jawnego gwatu,

bd z potajemnych knowa, bd te skutkiem fakcyi^

wspieranych przez zagraniczne tajne podniety i podpory

(admimcula)«j zastrzegajc atoli nietykalno ustaw i przy-

wilejów Rzpltej, przez króla, pod gwarancy wspóalian-

tów (§ 9). Napa na GWask albo na Elblg, a nawet

odmowa ewakuacyi Rzpltej od wojsk rosyjskich, uznane

zostay jako casus foederis, i na ten wypadek niezalenie
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od umówionych posików ldowych, zapewniona nadzwy-

czajna dywersya floty angielskiej na Batyku (§ 2 oddzielny).

Wreszcie, cay traktat pozostawiono w zawieszeniu fin

suspenso manere) a do formalnego potwierdzenia przez

Stany Rzpltej polskiej. A mianowicie, w razie niedojcia

ratyfikacyi Rzpltej, zastrzeono dla Augusta wolny wybór:

bd, w charakterze swoim elektorskim, utrzyma si przy

pozostaych warunkach sprzymierzeczych, Polski niedo-

tyczcych, bd te zgoa i w caoci z przymierza si

wycofa (utrum uoad caetera conventiom inhaerere ac

in foederis societate persistere, cm Dero eidem ex toto et

per omnia remmciare veUt^ N. 6 deki.).

Wszystko tym sposobem zawiso ostatecznie na obra-

dach sejmowych. Zaraz te na kadency warszawsk
1719/20 r. sprawa ratyfikacyi wyniesion bya. Wszelako

akt wiedeski ju sam przez si, od pierwszej chwili, acz

jeszcze zawieszony, znakomicie wpywa na wzmocnion
postaw Augusta wzgldem rosyjskiego i pruskiego ssiada.

Ju w cigu 1719 r., król, w pismach odrcznych do cara,

niebywale miaym przemawia jzykiem, »w sowach

twardych i chytrych — ali si Dohoruki, — niby w wy-

powiedzeniu wojny «. W styczniu 1720 r. wyprawiajc

z poselstwem do Petersburga Chomentowskiego, wojewod

mazowieckiego, niebywale stanowcze stawia dania: ewa-

kuacyi wojsk rosyjskich, oczyszczenia Kurlandyi, zwrotu

Inflant, nagrodzenia krzywd partykularnych. W lutym t. r.,

jak widzielimy, rozprawi si bez pardonu z posem pru-

skim, a zabiera si do obrachunku z rosyjskim.

Nie zaspano atoli sprawy w Petersburgu i Berlinie.

Zrozumiano tam donioso i moliwe skutki koalicyi wie-

deskiej. Traktat potrójny wiedeski 1719 r. midzy Austry,

Angli a Polsk, by waciwie odpowiedzi na traktat

potrójny amsterdamski 1717 r. midzy Francy, Rosy
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a Prusami. Wszake przedewszystkiem i bezporednio zwi-

zek wiedeski godzi w Piotra i Fryderyka Wilhelma^

przedewszystkiem i bezporednio przeciw nim bra w obron

Rzplt, i bra w obron tak dobitnie, e z obronnego atwo

obraca si w zaczepny. Wywoa te natychmiast prusko-

rosyjsk odpowied. Tak odpowied stanowio przymierze

prusko-rosyjskie, wasnorcznie podpisane przez Fryderyka

Wilhelma I w Poczdamie 17 lutego 1720 r. Traktat pocz-

damski 1720 r. posiada epokowe znaczenie. By on nie-

tylko potwierdzeniem caego szeregu poprzednich umów
sprzymierzeczych prusko-rosyjskich, zawartych w cigu

ostatniej wierci wieku a skierowanych przeciw Szwecyi.

By nowym, odrbnym, samoistnym aktem, skierowanym

przeciw Rzpltej polskiej. Umówione tutaj zostay, w szcze-

gólnoci, wspólne rodki celem przeszkodzenia dojciu trak-

tatu wiedeskiego. Za równoczenie, w ogólnoci, uchwa-

lon tu bya po raz pierwszy, po raz pierwszy na wszystkie

czasy sformuowan — i w tem wanie tkwi wyjtkowe,

niezmierne znaczenie onego poczdamskiego aktu — zjedno-

czona dno Prus i Rosyi celem zachowania swobód

t. j. anarchii Rzpltej, oraz niedopuszczenia ani wzrostu

wadzy królewskiej, ani sukcesyi tronu w Polsce. Zabójczy

artyku drugi umowy poczdamskiej lutowej 1720 r., waru-

jcy te rzeczy po raz pierwszy, to jest genetyczny mo-

ment dziejowy, to jest pierwotny pocztek wspólnej akcyi

rozkadowej prusko-rosyjskiej w Rzpltej, to jest zarazem,

pod wzgldem istotnym i formalnym, pierwowzór wszyst-

kich nastpnych umów sprzymierzeczych pomidzy Ro-

sy a Prusami, 1726, 1729, 1730, 1740, 1743, 1762, 1764,

1769 r. — a do podziau.

Wypadków warszawskich 1720 r. jasny teraz we-

wntrzny sens i znaczenie. Zrozumiae Posadowskiego i Do-

horukiego prace. Zrozumiae Augusta twardo i uniesienie.
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Sejmy przepady, przepada ratyfikacya, rozchwia si

zwizek wiedeski. Niebawem, ju w nastpnym 1721 r.,

Rosya, potniejsza, ni kiedykolwiek, w paktach Nystadz-

kich zupene wicia zwycistwo.

Jedn jeszcze uwag uboczn przydajemy na zako-

czenie. Zwizku wiedeskiego inspiratorem i kierownikiem

gównym by rzd angielski. Wtedy to nasamprzód bya
uwiadomia sobie Anglia nieobliczone niebezpieczestwa,

zagraajce jej od Rosyi. Owó stwierdzi przychodzi, e
Piotr, z icie zdumiewajcym sprytem, na t sam zupe-

nie mod, temi samemi zgoa sposoby, jakiemi uderza na

Augusta II w Rzpltej, w tej samej chwili uderza w Anglii

na Jerzego I. Z rozkazu carskiego, t sam rol, jak od-

grywa w Warszawie pose Dohoruki, jednoczenie, w 1720 r.

odgrywa rezydent Bestuew-Riumin w Londynie. Tamten

ostrzega wolny naród polski przed królem Sasem, który

w swoim wycznie interesie despotycznym i saskim pra-

gnie pchn Rzplt w zgubn wojn z jej najlepszym s-

siadem rosyjskim. Ten ostrzega wolny naród angielski

przed królem Hanowerczykiem, który wycznie w swoim

interesie despotycznym i hanowerskim pragnie pchn
Wielk Brytani w szkodliw wojn z najlepszym jej od-

biorc rosyjskim. Tamten wiza si z opozycy sejmow
i otwiera widoki powrotu exula Leszczyskiego. Ten wda-

wa si z opozycy parlamentarn i obiecywa poparcie

dla pretendenta Stuarta. Rezydent rosyjski w Londynie

nie waha si nawet apelowa do opinii publicznej zapo-

raoc pism anonimowych i memoryaów publicznych, wprost

oskarajcych rzd króla Jerzego. Skoczyo si na tem,

e Jerzy straci cierpliwo tak samo, jak August: w listo-

padzie 1720 r. Bestuew-Riumin otrzyma urzdowne we-

zwanie od ministeryum angielskiego, aby w cigu dni omiu
opuci Angli, co te niezwocznie zostao wykonane. Do-
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dajemy jeszcze na zamknicie, e te same osobliwsze ana-

logie objawi si raz jeszcze po latach siedmdziesiciu.

Katarzyna II, przez Buhakowa w Warszawie a Woron-

cowa w Londynie, zwalcza bdzie zwizek polsko-prusko-

angielski w ten sam zupenie sposób w roku 1791, jak

Piotr I, przez Dohorukiego i Bestuewa, zwizek polsko-

austryacko-angielski w roku 1720. Ze wszech miar nau-

czajce i wane s takie repetycye dziejowe.

OWA STULECIA. T. II.



KOMEDYA BERLISKA,

5 padziernika 1733 r. we wsi Kamieniu pod Prag
obrany zosta królem August III. Niefortunny jego spó-

zawodnik, Stanisaw Leszczyski, zawiedziony na sukursie

francuskim, by zmuszony ustpi pola przeciwnikowi,

wspartemu si zbrojn rosyjsk i potn protekcy

austryack, i schroni si z nielicznym pocztem pozosta-

ych przy nim stronników w warownych murach gda-
skich. Taki wynik bezkrólewia polskiego nikogo gbiej

nie zasmuci, jak króla pruskiego, Fryderyka-Wilhelma I.

Mia on podwójne do smutku powody. Naprzód, nienawidzi

miertelnie Sasów, zjadany by zawici i niepokojem na

widok ponownego ich utwierdzenia si na tronie Rzpltej.

Powtóre, zaoywszy sobie z góry suto zarobi na elekcyi

polskiej, a gówne swoje w tym wzgldzie pobone widoki

fundujc na kandydacie francuskim, Stanisawie, naraz

ujrza si oszukanym w rachubie, wychodzi z pustemi

rkoma. Ale jedna jeszcze, saba coprawda, pozostaa na-

dzieja. Leszczyski, zagroony ju w Gdasku, zwróci si

do króla pruskiego po schronisko i pomoc. Wyprawi w tym

celu, w poowie listopada 1733 r., do Berlina jednego z naj-

sprytniejszych swych adherentów, Stanisawa Poniatow-

skiego, z kuszc wzamian propozycy Kurlandyi dla Prus
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Poniatowski pótrzecia tygodnia, od 18 listopada do 5 gru-

dnia t. r., zabawi w Berlinie. Mia on, poza powierzon

sobie misy, swoje wasne, blisze widoki. Spraw Stani-

sawa on ju uwaa za przegran i poczyna szuka dla

siebie i zwizanych z sob Czartoryskich drogi powrotu

do strony zwyciskiej, saskiej, do Augusta III. Co si tycze

Fryderyka-Wilhelraa, to dla niego ta misya, na inny znowu

sposób, równie miaa by jeno rodkiem. Nie bra on

wtedy na seryo propozycyi kurlandzkiej; rzecz realniejsz,

nabytki w Prusach Królewskich mia na widoku. Z przy-

wiezionych przez Poniatowskiego prób i ofert Stanisawa

spodziewa si on w ostatniej jeszcze chwili wytrzasn
ów upragniony dla siebie zarobek, wytargowa ów cenny

szmat ziemi polskiej, lecz nie od strony pobitej za jakie

próne dla niej wysiki, ale od strony zwyciskiej, tytuem

odczepnego. W rzeczy samej, równoczenie z wysacem
Stanisawa, Poniatowskim, stawi si w Berlinie wysaniec

Augusta, hr. Manteuffel. Typowy dyplomata owoczesny,

sprawny, zgrabny, dowcipny, wyrafinowany, bez zudze
i bez skrupuów, z dawniejszych jeszcze czasów doskonale

obznajmiony z osobliwsz atmosfer berlisk i stosunkami

tamecznemi, zosta on wysany z Drezna przez Augusta III

do stolicy pruskiej dla poparcia urzdujcego tam posa

saskiego, pukownika Ponickau, nie bdcego dostatecznie

na wysokoci intryg nadsprewskich, aby przypieszy co-

rychlejsze pene przyznanie elekcyi saskiej przez Prusy

i przeci drog wszelkim tutejszym staraniom Leszczy-

skiego.

Fryderyk-Wilhelm nie omieszka skorzysta natych-

miast z tego zbiegu okolicznoci. Postara si przeciwsta-

wi sobie oko w oko obu wysaców, Poniatowskiego i Man-

teuffla. Miaa to by »komedya«, rodzaj walki koguciej

dla zabawienia monarchy, który w takich rzeczach gusto-
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wa. Ale nie o sam tylko »komedy« chodzio tu prakty-

cznemu, nkanemu zawiedzion chciwoci, królowi pru-

skiemu. Chodzio przedewszystkiem o ow rozpaczliw gr
ostatni, która winna bya bd zdecydowa o fatalnym

jego zawodzie, bd te jeszcze pod sam koniec umykaj-

cej si przysporzy nagrody. W ttnicej prawd relacyi

Manteuffla do Augusta III dochowao si pyszne wia-

dectwo tej sceny tragikomicznej.

»Okoo dziesitej zrana — donosi Manteuffel do Dre-

zna — udaem si na parad. Po drodze spotkaem furyera

dworskiego, który odda mi zaproszenie na obiad królew-

ski, a na zapytanie moje, kogo tam zastan ród goci,

doniós mi, e zaprosi, midzy innymi, take wojewod

Poniatowskiego, przybyego z Gdaska. Ta wiadomo
utwierdzia mnie w przypuszczeniu, e król (Pryderyk-

Wilhelm I), jak byo do przewidzenia, pragnie sprawi so-

bie now komedy, kac mi potyka si z Poniatowskim.

Wziem natychmiast decyzy suy mu tak komedy
w zupenoci. W tym celu, pragnc tem pewniej mie
dowcipnisiów po swojej stronie (fyiettre... les rieurs de mon
cóte), a przewidujc, i wczeniej jeszcze spotkam rzeczo-

nego senatora na paradzie, postanowiem przywita go

sposobem jaknajbardziej przyjacielskim, aby zarazem uczy-

ni go podejrzanym wasnemu jego stronnictwu, i da mu
do zrozumienia, i bdzie mia do czynienia z ostro pod-

kutym (ferre a glace) przeciwnikiem.

»Przybywszy na parad, zostaem zaraz otoczony

przez tum przyjació i oficerów, zapowiadajcych mi je-

dnogonie, e w poudnie bd mia potyczk, i to z mo-

cnym przeciwnikiem. Po chwili zjawi si na parad Po-

niatowski, skierowa si ku mnie ród tumu, lecz uprze-

dziem go, ucisnem kilkakrotnie, a na jego zapytanie

»czy wolno mu jeszcze pochlebi sobie, i zachowaem
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dla przyja ?«, odparem, woajc go dawnem przyja-

cielskiem przezwiskiem (nom de guerre), e potrafi czy-

ni rónic midzy spraw a osob, i e, pragnc da mu

pierwszy dowód starej przyjani, musz otwarcie wyzna,

jak bardzo jestem zmartwiony, gdy widz, i on tak le

pokierowa swym losem (qu'il avait si mai pris sa histie)

i e zgasza si z Gdaska w roli petenta w Berlinie.

>Có chcesz? — odpowiedzia — sic erat in fatis; nie

chciano mnie; trzeba byo gdzieindziej szuka fortuny «.

Poznali si od pierwszego sowa dwaj godni siebie gracze;

tamten kusi do powrotu, ten dawa do zrozumienia, e
drogi powrotnej szuka.

»Po tym wstpie — donosi dalej Manteuffel - odda-

lilimy si nieco od otaczajcych. Powiedziaem, e udziel

mu innego jeszcze, dobitniejszego dowodu przyjani, uprze-

dzajc go, i widocznie zaproszono nas obu razem w tym

celu, aby nam kaza gra komedy; e ja bardzo dobrze

wystudyowaem swoj rol; e on powinien trzyma si

mocno w strzemionach; e znajdzie on we mnie czowieka,

nieco lepiej obznajmionego ze sprawami polskiemi od pu-

kownika Ponickau. »Przyrzekam Panu jednak, — doda-

em — e powstrzymam si od skorzystania z pewnego

argumentu, który napewno byby Pana cign ze strze-

mion na ziemi bez ratunku*. Te sowa zrobiy go zamy-

lonym i wzbudziy jego ciekawo. Spytaem go wtedy,

czy on ju wcale sobie nie przypomina pewnego pisma,

które on podpisa podczas choroby króla nieboszczyka

(Augusta II) w Biaymstoku? Gdy za odrzek, i sobie

przypomina, owiadczyem mu, e to pismo zostao staran-

nie zachowane, jakkolwiek w Saksonii powoduj si zby-

tni szlachetnoci, iby miano zaprodukowa je dotych-

czas; e przeto i ja równie obiecuj nie uczyni adnej

o tem wzmianki podczas dysputy, do której widocznie
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niebawem, przy obiedzie, król pruski wcign nas zamie-

rza«. Zjadliwa ta aluzya moga zaiste ugodzi w samo

serce Poniatowskiego. Pismo, o którem tutaj sub rosa na-

pomyka Manteuffel, to by ani mniej ani wicej, jak ta-

jemny cyrograf, wystawiony w grudniu 1726 r. przez

Czartoryskich, Branickiego, kilku innych jeszcze dygnita-

rzy, a ród nich, na drugiem zaraz miejscu przez Ponia-

towskiego, gdzie obowizywali si na przyszej elekcyi

»chcie gosy nasze da królewiczowi «, t. j. temu samemu
Augustowi III, przeciw którego obiorowi oni wanie naj-

wicej okazali si czynni. Ujawnienie tego obligu narazi-

oby, rzecz prosta. Poniatowskiego wobec opinii publicznej

polskiej, jako gwaciciela zasady wolnej elekcyi, jako skry-

tego sug zasady sukcesyjnej, a zarazem skompromitowa-

oby sromotnie przy stole Fryderyka-Wilhelma ca dwu-

licowo wysaca, który wczora obowizywa si Sasowi,

a dzi zjawia si tutaj z prob o sukurs dla Stanisawa.

Poniatowski — cign dalej Manteuffel — »usiowa
z pocztku wylicza mi powody, jakie nie dozwoliy jemu

i domowi Czartoryskich wypeni zobowizania, zawartego

w rzeczonem pimie. Postrzegszy jednak, e to moje wy-

nurzenie, jak byo do przewidzenia, wprawio go w amba-

ras, prosiem go, by si uspokoi i by przekonanym, e
atwo obejd si bez tego argumentu, gdy posiadam ich

a nadto dla prowadzenia z nim dyskusyi. Zgodzilimy si

tedy na to, e byoby lepiej, gdybymy mogli obadwaj nie

robi z siebie publicznego widowiska; e jednak, skoro

unikn tego niepodobna, postaramy si postpi sobie jako

ludzie dowcipni (en gens d'esprit) i dysputowa z sob
w kwestyach spornych bez zoliwoci i bez ujmy dla sta-

rej naszej przyjani.

»Naley doda, e król pruski nie by na samym
placu parady, lecz sta w oknie, skd móg nas obserwo-
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wa. Po tej rozmowie otoczy nas tum przyjació; dokoa

Poniatowskiego skupili si partyzanci francuscy, dokoa

mnie — zwolennicy dobrej sprawy. Wszyscy oni byli za-

ciekawieni, jaki móg by przedmiot tak dugiej i napozór

tak serdecznej rozmowy midzy dwoma ludmi, nale-
cymi do przeciwnych obozów. Nie wiem, jak si im wy-

tómaczy Poniatowski; co do mnie, to rozpytujcych si

objaniem z min tajemnicz, e przypominalimy sobie

dawne dobre czasy, i e Poniatowski zbyt jest sprytny,

by nie mia skorzysta z pozyskania sobie we mnie sta-

rego druha/ który moe jeszcze by mu kiedy uyte-

cznym... Widzc za Poniatowskiego, porodku swojej bandy,

rozmawiajcego z p. de Chetardie (posem francuskim w Ber-

linie), wmieszaem si do ich rozmowy i zaczem arto-

wa z markizem Chetardie, z którym jestem na stopie

do zayej, dopytujc go o pewn jego sprawk miosn.

Na to Poniatowski zauway z umiechem, e nie wiedzia

i w Pomeranii — (skd Manteuffel by rodem) — s take

Gaskoczycy. »Jestem równie dobrym Polakiem, jak i Pan—
odparem mu w tym samym tonie, — a zreszt zbyt dugo

obcowaem z Panem, aby nie nastroi si nieco na mod
Pask «.

»Jaki kwadrans po tym prologu zostalimy wezwani

do apartamentów królewskich... Zastaem króla w przed-

pokoju, otoczonego mnóstwem oficerów i cudzoziemców.

J. K. Mo przywita mnie, jak zwykle, w sposób nader

askawy. Owiadczyem mu, e mam zlecone sobie dla

niego ukony, poczem kaza mi pój z sob do ssiedniego

pokoju. Tutaj J. K. M. zasypa mnie pytaniami w najroz-

maitszych kwestyach prywatnych a nastpnie wysucha
z wielk uwag komplementu, jaki mu wyraziem imie-

niem W. K. Moci i wydawa si by wzruszonym i zado-

wolonym. Doniosem mu nastpnie o uprzedzajcej grze-
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cznoci, z jak król JM. kaza bez wszelkich zastrzee

odesa mu pewnego pruskiego dezertera wysokiego wzro-

stu oraz uwolni, za mojem wstawiennictwem, pewnego

oficera regimentu szweryskiego, zasugujcego na surow
kar; wyprowadziem std wniosek, e podobne grzeczno-

ci wiadcz o szczerej chci dogadzania we wszystkiem

yczeniom J. K. M., i e dwór saski równie i w innych

materyach z równ skwapliwoci gotów byby uczyni
zado susznym pragnieniom króla pruskiego, o ile byby
uprzedzony o jego skargach i pretensyach. Król wanie
zabiera si odpowiedzie na te wstpne wyrazy moje, co

daoby mi sposobno wynurzy mu reszt poleconych mi

insynuacyi, kiedy wtem wesza królowa i podano do stou.

Audyencya tym sposobem zostaa przerwana, król wezwa
ca pozosta kompani, razem do dwudziestu osób, wli-

czajc ju rodzin królewsk, ja za zmuszony byem od-

oy do innej okazyi koniec mego dyskursu. Król nasam-

pierw wezwa Poniatowskiego i mnie, dodajc, e za jego

stoem adnej niema rónicy w randze, e przeto moemy
zaj miejsce, gdzie si nam podoba. Usadowiem si przy

wojewodzie Poniatowskim; obok nas zasiedli: genera Borck^

pukownik Ponickau, generaowie Glasenapp, Sydow, Den-

hoff i Kleist, podpukownik Camas, rodzaj faworyta a je-

den z filarów partyi francuskiej, i kilku innych, których

nazwisk nie pomn.

»Pocztek obiadu przeszed do spokojnie. Król ogra-

nicza si do dranienia mnie mnóstwem zapyta o sto-

sunkach na dworze naszym, w kraju, armii, kociele, finan-

sach, instytucyach saskich, dopytujc si ciekawie o no-

winy dotyczce rodziny królewskiej i rozmaitych znanych

mu osobicie osób. . . Odpowiadaem jak mogem najlepiej,

rozmieszaem go; nikt inny nie miesza si do tej roz-

mowy. . . Wkocu jednak doszo do owej rozprawy z Po-
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niatowskim, a to w sposób nastpujcy. Król spyta mnie^

czy Drezno nie jest teraz cakiem opustoszae, »skoro

wszystkie wasze wojska — jak si wyrazi — wymasze-

roway do Polski ?« Odparem, e bynajmniej tak nie jest,

e stolica saska wydaa mi si ludniejsz ni zwykle, gdy
dwór w liczniejszym jest skadzie a garnizon utrzymany

w zwykej liczbie. Na to król: »Jake to by moe? Usu-

nito wszak tyle osób z urzdów cywilnych a wszystkie

wasze puki zostay wysane ?« — Ja: »Nic w tem dziw-

nego. Król JM. oddali wprawdzie kilka osób, które mu
nie odpowiaday, lecz zastpi je przez innych dostojników;

co si za tycze wojska, to w Saksonii pozostao 8000 lu-

dzi, nie liczc czterech puków piechoty, po 2000 ludzi

kady, które obecnie s formowane«. — Król: »Co chcecie

zrobi z tak mas wojska ?«. — Ja: »Król JM. pragnie

by w monoci odparcia zniewag wrogów swoich, zako-

czenia swoich interesów bez pomocy swoich przyjació,

oraz wspomoenia cesarza i cesarstwa«. — Król: »Ale to

wszystko okrutnie duo kosztuje. Skd do licha (diantre)

bierzecie tyle pienidzy ?«. — Ja: »Król nieboszczyk pozo-

stawi interesa w bardzo dobrym stanie, i Saksonia, tak

rozumnie, jak dzisiaj, rzdzona, nigdy nie znajdzie si

w niedostatku pieninym. Pewien jestem, e pomimo tych

wszystkich wydatków, gdyby król JM. mia przyjaciela,

który potrzebowaby miliona talarów, mógby bez trudno-

ci znale tak sum, o ile tylko ów przyjaciel dostar-

czyby dostatecznej na ni hypoteki«. — Król: »To musz
by czary (Das muss mit Hexerei sugehen). Ale czy

prawd jest, e sam dwór saski wybiera si do Polski?

i czyli odrazu przystpi si do koronacyi?«. — Ja: »Król

JM. oznaczy swój wyjazd na 8^ lub 9°; uda si on na-

przód do Opola, gdzie IP lub 12° bdzie go oczekiwao

poselstwo od Rzpltej; królowa niezwocznie za nim pody;
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i oboje udadz si nastpnie do Krakowa, na wspóln ko-

ronacy. Koronacya wyznaczon jest na 17 stycznia; Sejm

na 19. Oto wszystko, co mi w tym wzgldzie wiadomo. —
Król: »Ale któ waciwie stawi si na ten Sejm? Czy
Pan mniemasz, e pojawi si tam duo osób?«. — Ja: »S-
dz, e przybdzie cala Rzplta«.— Król: »A có Pan o tem

sdzi, panie Poniatowski? czy duo bdzie posów na tym

Sejmie ?«.

»Poniatowski: »Sdz, Najjaniejszy Panie, e nie b-
dzie tam nikogo*. — Król: »A có wy wtedy zrobicie,

skoro nikt si nie pojawi?«. -— Ja: »To, co o tem powiedzia

pan regimentarz, to tylko taki sposób mówienia. Pragnie

on widocznie da do zrozumienia, e nie bdzie tam Sta-

nisawczyków, i pod tym wzgldem ma suszno. Ja rów-

nie przypuszczam, e na Sejm odmówi przybycia wszyscy

ci, którzy bd jeszcze naleeli w styczniu do stronnictwa

Stanisawowskiego; ale przypuszczam take, e do tego

czasu liczba ich bdzie nader szczup«. W tem miejscu

Poniatowski chcia mi przerwa, lecz poprosiem go, aby

mi pozwoli dokoczy. »Bd mia zaszczyt — cignem
dalej — objani W. K. M., jaki istotnie wezm obrót rze-

czy na przyszym Sejmie. Bdzie na nim tak samo, jak

na wszystkich innych Sejmach polskich; bardzo rzadko si

zdarza, aby wszystkie powiaty przysay swych posów;

te, gdzie zerwane zostaj sejmiki przedsejmowe, nie posy-

aj nikogo, ale, wedle zasady ahsens carens, Sejmy mimo

to odbywaj si cakiem legalnie, choby nawet mniejsza

cz powiatów nie dostarczya swych posów. Niechaj

pan regimentarz powie, czy mam suszno; powinien on,

jako senator, zna si na tem lepiej odemnie«.

»Poniatowski: »Wszystko co W. E. powiedziae, jest

zgodne z prawami naszemi i odpowiada praktyce Sejmów

naszych zwyczajnych. Mimo to obstaj na swojem, e na
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tym mianowicie Sejmie nie bdzie nikogo«. — Król: »Có
jednak wy zrobicie w tym wypadku? Co uczyni Stanisaw,

jeli Sejm si odbdzie?*. — Poniatowski: »Zwoa pospolite

ruszenie*. — Ja: »Tak jest; aby do reszty ogarn po-

mieniem ca Rzplt«. — Poniatowski: »Pospolite ruszenie

zwouje si nietylko dla prowadzenia wojny; mona przy

jego udziale traktowa równie o sprawach publicznych*. —
Ja: »Wiem o tern; ale czy jeste pan pewien, e pospolite

ruszenie, jeli bdzie zwoane przez Stanisawa, zgromadzi

si w rzeczy samej? Co do mnie, miabym prawie pój
o zakad, e wasze pospolite ruszenie bdzie miao taki

wanie los, jaki Pan przepowiadasz przyszemu Sejmowi,

to znaczy, e ywa dusza nie sidzie na ko«. — Król:

»Lecz do czegó miaoby suy to pospolite ruszenie?

Czyli Stanisaw zechce si koronowa?*. — Poniatowski:

»Bdzie musiao doj do tego*. — Ja: »Ani wtpi o tem.

Genera Lascy — (dowódca wojsk rosyjskich, przed któ-

remi musia ucieka Leszczyski) — pomaszerowa wa-
nie, aby asystowa przy tej uroczystoci*.

»Król: «Widz dobrze, jak rzeczy si maj. Sprawie-

dliwo jest po stronie Stanisawa; on zosta prawnie obrany;

on winienby królem zosta. Ale przemoc jest po stronie

elektora; by moe, zosta on obrany nielegalnie; lecz wiele

jest prawdopodobiestwa, i on mimo to utrzyma si na

tronie. Czy nie mam racyi?«. — Poniatowski: »Nie wiem,

jak pod tym ostatnim skoczy si wzgldem; ale po za tem

W. K. M. mówisz cakiem susznie, gdy nigdy nie byo
elekcyi bardziej jednomylnej i legalnej, anieli króla Sta-

nisawa; przeszo 60.000 szlachty wotowao za nim jedno-

gonie, bez adnej kontradykcyi. To te wszystkie nadzieje

nasze pokadamy w W. K. M., który zawsze jeste prote-

ktorem sprawiedliwoci*. — Ja: »Pan regimentarz dobrze

mówi, W. K. M. istotnie stoisz przy sprawiedliwoci, i dla-
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tego wanie spodziewam si, e jeli kiedykolwiek owiad-

czysz si za którkolwiek stron, to napewno za Augu-

stem III. Jego elekcya dokonaa si wedle wzorów Stefana

Batorego, Zygmunta III i Augusta II, królów arcylegal-

nych, jakkolwiek równie obranych w czasie scysyi, jak

w wypadku obecnym. Wiem dobrze, e sowa W. K. M.

maj jedynie na celu podnieci dysput nasz. Gdyby je-

dnak istotnie taki by sposób mylenia W. K. M., to pro-

sibym o przekonanie króla polskiego przez dowody grun-

towne i nieodparte, i nie ma on za sob sprawiedliwoci

najcilejszej; a w takim razie obowizuj si pod przy-

sig skoni go do zrzeczenia si korony, bez wzgldu

na poniesione ju przez niego w tej sprawie wydatki, ani

na pewno powodzenia; gdy nie masz rzeczy takiej na

wiecie, któr pragnby zatrzyma dla siebie król JM.,

gdyby mia j posi kosztem niesprawiedliwoci «.

»Król: »To s mocne sowa. Có pan na to, panie

Poniatowski ?«. — Poniatowski: »Hr. Manteuffel dobrze robi,

e broni, jak moe, sprawy saskiej; ale wyzna musz, e
nie pojmuj, jak czowiek, znajcy tak dobrze sprawy na-

sze, moe twierdzi naseryo, e elekcya króla Stanisawa

jest nielegalna, i e natomiast choby cie sprawiedliwoci

przemawia za elekcya przeciwn, odbyt po drugiej stro-

nie Wisy, bez Sejmu, bez Szopy, poza obrbem pola elek-

cyjnego, pod kierunkiem Rosyan i z wyczeniem wszel-

kich form, wymaganych przez prawo«. — Ja: »Prosibym

Pana o wskazanie mi, gdzie mieszcz si przepisy prawne^

okrelajce porzdek obioru królów zwaszcza podczas

scysyi«.— Poniatowski: »Takie przepisy niezawodnie istniej

i byy zawsze przestrzegane na wszystkich elekcyach le-

galnych«. — Ja: »Wyraaj si Pan cilej, drogi przyja-

cielu. Istniej przepisy, odnoszce si do pewnych drobnych

kwestyi czyli szczegóów elekcyjnych; np. zakaz, aby kan-
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dydat by obecnym na polu elekcyjnem, i t. p.; ale twier-

dz, e nie pokaesz mi pan adnego prawa, stanowicego

urzdzenie ogólne dla caej elekcyi. To te nie ma przy-

kadu ani jednej elekcyi od czasów Zygmunta-Augusta,

na której nie wprowadzonoby jakiej inowacyi wyjtkowej.

Dotycz to zwaszcza elekcyi, dokonanych pod scysy;

i w rzeczy samej, jake mogyby istnie prawa, urzdza-

jce to, co si dzieje w czasie scysyi, skoro sama scysya,

jakkolwiek staa si cakiem zwyczajn, jest wszake sama

przez si prawom przeciwn ?«. — Poniatowski: »Zgoda

na to; lecz twierdz, e w obecnej chwili nie masz wcale

scysyi w Rzpltej«. — Ja: >Nie spodziewaem si, wyznaj,

podobnego zarzutu. Ale moe Pan raczysz owieci mnie,

co w takim razie waciwie jest scysya?. ..« — Poniatow-

ski: »Scysya ma miejsce, kiedy cz wyborców na sa-

mem polu elekcyjnem protestuje przeciw obiorowi danego

kandydata i przystpuje niezwocznie do nominacyi innego

«

Ja: »Przyjmuj t definicy, jakkolwiek jest niedo-

skona, i w^nioskuj std, e jeli, wedle tych warunków,

wogóle kiedykolwiek zachodzia scysya w Rzpltej, to wa-
nie w niniejszym wypadku...* — Poniatowski: »Wszyst-

kiego trzy byy scysye od Zygmunta- Augusta «. — Ja:

»Dobrze, wic zacznijmy od Stefana Batorego. Jego wy-

borcy nie mogli protestowa przeciw Maksymilianowi na

zwykem polu elekcyjnem, bo tam ich noga nie postaa,

. . . nie mogli oni równie dopeni tam nominacyi swego

elekta. Jednak scysya ówczesna nie ulega wtpieniu, i Ba-

tory, cho waciwie nawet nie on sam, lecz królewna

Anna bya proklamowan, ...chocia nadomiar ta prokla-

raacya dokonan bya nie przez biskupa, lecz przez wieck
osob szlacheck, mimo wszystko uznany zosta za obra-

nego legalnie...*. — Poniatowski: »...Bdcobd, na elek-

cyi Stanisawa nie byo sycha protestacyi adnej...
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Wszystko^ co uczyniono po stronie praskiej, odbyo si sa-

mowolnie i na rozkaz generaa Lascy, byo wic nie-

prawnem i niewanem. ..«. — Ja: »... Chcesz Pan wiedzie

powód, czemu na elekcyi Stanisawa nie byo sycia
pJrotestu? Otó dlatego, e W. E. i Jego towarzysze tak

gono haasowalicie na polu wyborczem, e niepodobna

byo protestów dosysze; a przecie dosy ich byo, jak

wiadczy manifest konfederacki, gdzie podana caa ich

lista«. — Poniatowski: »Nikt nie protestowa; wszyscy oni

tylko oddalili si, nie rzekszy sowa. To im byo wolno,

gdy prawo nie zobowizuje nikogo do asystowania przy

obiorze, . . . ale skoro si oddala bez protestu, to tem samem

wyraa si zgod na czynnoci pozostaych wyborców «. —
Ja: »Czeme wic byo wystpienie Maachowskiego, który,

zanim si oddali, owiadczy gono wobec prymasa i Pana

samego, e raczej da si posieka, anieli zgodzi si na

obiór Stanisawa? bya to protestacya czy nie?«. — Po-

niatowski: »Zapewniam, e nikt go nie sysza, a natomiast

powszechnie wiadomo, e póniej, po oddaleniu si swojem,

w napisanym przez siebie licie uzna on Stanisawa kró-

lem«. — Ja: »... Maachowski przeczy temu i twierdzi, e
jestto list sfaszowany...*. — Poniatowski: »Posito sed non

concesso, e byy nawet protestacye, to jednak nie miayby

one adnej mocy do usprawiedliwienia obioru J. K. Wyso-

koci Elektora saskiego, gdy cae Królestwo zaprzysigo

jego ekskluzy na Sejmie konwokacyjnym i nastpnych

sejmikach«. — Ja: »Rozumiesz pan po niemiecku: geswun-

gen Eid ist Gott leid — przysiga wymuszona niemi
jest Bogu. Nie jestem amatorem krzywoprzysistwa, lecz

gdybym by na waszej konwokacyi, myl, e zamiast

da si rozsieka albo wyrzuci przez okno, bybym zoy
t przysig, jak uczyni wojewoda podlaski i tylu innych;
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ae nie poczuwabym si nigdy do obowizku stosowania

si do niej«.

Kró: »Jakto? Nie sdzisz siebie zobowizanym do

dotrzymania przysigi ?«. — Ja: »Najjaniejszy Panie, do-

bry cirzecianin i czowiek uczciwy winien zapewne czy-

ni zado nietylko przysigom swoim, lecz nawet danemu

zwyczajnemu sowu. Alici, kiedy przysiga zostaa wy-

muszon, kiedy nadomiar jest ona przeciwn prawom i wol-

noci ojczyzny, to choby wydobyto ze mnie dwadziecia

takich przysig, uwaabym siebie za potpionego na wieki,

gdybym tylko pomyla o ich dotrzymaniu. Jeliby np.

rozbójnicy zmusili mnie do przysigi, e zabij sam siebie,

albo ojca swego, albo inn popeni zbrodni, czyli po-

dobna przysiga usprawiedliwiby mnie moga póniej przed

sprawiedliwoci ludzk, có dopiero przed Bogiem ?«. —
Król: »W tem masz suszno«. — Poniatowski: »...My

w Polsce jestemy zdania, e skoro si zoyo przysig,

naley jej dotrzyma. Nie mamy sumie tak szerokich

ani umysów tak subtelnych, aby zrozumie podobne dy-

stynkcye«. — Ja: »To zaley od okolicznoci. Znani mi

s i tacy, a s znani te W. E., którzy nie objawiaj tylu

w tym wzgldzie skrupuów. Lecz trzymajc si przysigi,

o której mowa, musz stwierdzi, e wyraony przezemnie

pogld podzielaj równie najcelniejsze osoby duchowne

w Polsce oraz przy Stolicy Apostolskiej, których chyba

nie zechcesz Pan oskara o nieznajomo w sprawach

sumienia i religii. Przeczytaj Pan respons, wydany w tej

materyi przez Kongregacy teologów rzymskich z rozkazu

Ojca w., a przekonasz si, e s oni zdania, i owa pikna

przysiga nie obowizuje do niczego i nie wymaga nawet

dyspensy ani absolucyi. Szanowny biskup poznaski ka-

za ogosi drukiem ten respons, który te musi by zna-

nym W. E.«.
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Poniatowski: »Wiem dobrze, o co tu chodzi. Jestto

Besponsum ad falsa narrata, które zostao wyudzone na

Kongregacyi przez kardynaa Albaniego, nie bdcego ju
protektorem Polski, i które niezadugo zostanie odwoane

przez samego Ojca w.«. — Ja: »Ciekawy to bdzie wi-

dok, jeli Stolica Apostolska zechce sama sobie przeczy

w przedmiocie doktryny; ale tymczasem, póki nie ukae
si takie odwoanie, pozwolisz Pan, eby trzymano si de-

cyzyi pierwotnej, tembardziej, e jest ona rozsdn i opart

na dowodach gruntownych*. — Król: »Co to za czowiek

ów Hozyusz, o którym tyle si mówi?«. Ja: »Portret

jego da si skreli w kilku sowach; jestto najgodniejszy,

najprzykadniejszy praat Rzpltej. Nie naley on wpraw-

dzie do tych przyjemnych rozpustników i krtaczy, by-

szczcych darem wietnej konwersacyi; ale jest peen zdro-

wego rozsdku i pobonoci, nie bdc przytem ani prze-

sadnym ani bigotem; czyni mi on zreszt zaszczyt nazy-

wania mnie swoim krewnym «. — Poniatowski: »Dobrze

mówisz W. E., e on nazywa Go swoim krewnym, gdy
gdyby tak byo rzeczywicie, byby spokrewniony z wie-

loma chopami województwa krakowskiego «. — Ja: »Wy-

znaj, e nigdy nie powicaem si genealogii; wiem tylko,

e jego rodzina osiedziaa si w Polsce od czasów kardy-

naa Hozyusza. ..«. — Król: »A co sdzisz o Lipskim? Co

zacz jest? Czy okaza si :<awsze czowiekiem uczci-

wym ?«. — Ja: »Jeli si jest raz uczciwym, jest si nim

zawsze. W. K. Mo znasz go lepiej odemnie. Jestto praat

najrozumniejszy, jakiego znam, szczery, zacny, dobry chrze-

cianin, bez hipokryzyi, agodny, wspaniay; jest bon vi-

vant; ma duo zdrowego rozsdku, przedsibiorczoci, sta-

oci. Oto, zdaje mi si, jego portret«. — Król: »Jakto?

Lipskim zacny i dobry chrzecianin ? Znaem go take;

mam go za miego czowieka, ale nie znalazem, aby on
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mia wieci tymi dwoma przymiotami*. — Poniatowski:

»Ja równie tego nie znajduj; wrcz przeciwnie, jestto

czowiek bez sumienia, nawyky do krzywoprzysistwa«.

—

Ja: »Zapewne, kiedy chodzi o przysigi tego gatunku, jak

ta, o której przedtem bya mowa. Kto wie, czy Lipski nie

mówi o was tego samego. Ale obadwaj jestecie w bdzie.

Przyjdzie czas a bdziecie znowu najlepszymi przyja-

ciómi, jak bywalicie dawniej. Znam Polaków: nigdy wi-

cej zego nie mówi o sobie, jak wtedy, kiedy najbardziej

pragn by znów w dobrych z sob stosunkach. Ale czemu

mamy trzyma si osobistoci? Czy W. E. przed chwil

nie zarzucae konfederatom ich porozumienia si z Rosy?«.

Poniatowski: »To najmniejsza wina; ale oni Rosyan

wezwali, aby pod ich oson odby elekcy, o której nigdy

nie wayliby si nawet pomyle bez takiego poparcia;

i w tem wanie pogwacili oni prawa ojczyste*. — Ja:

»Tu pana czekaem. Sdzisz wic, e Rosyanie nie wkro-

czyliby do Polski i nie mieliby zamiaru doprowadzi do

obioru elektora saskiego, gdyby nie zostali wezwani? Owó
racz sobie przypomnie deklaracye rosyjskie do Rzpltej,

podane jeszcze w czasie, kiedy nie byo mowy o elekto-

rze; a zwaszcza przypomnij sobie traktat pacyfikacyjny

1716 r., którego medyatorami i porczycielami byli Ro-

syanie. Czyli nie byli oni tedy uprawnieni i zobowizani

do podtrzymania swego dziea, do przeszkodzenia, aby

wolno i prawa wasze nie zostay zdeptane? Moesz pan

by pewnym, e wkroczyliby oni do Rzpltej, gdyby nawet

elektora saskiego nie byo na wiecie, skoro tylko upar-

licie si obra Stanisawa, chobycie nawet wszyscy

w tym wzgldzie byli jednomylni. Nie konfederaci, ale

wolno i prawa zagroone wasze sprowadziy do kraju

Rosyan«. — Poniatowski: »Wiem, e byli oni medyatorami

traktatu pacyfikacyjnego, ale nie byli jego porczycielami

OWA STULECIA. T. II. 3
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dua to rónica midzy medyaey a gwarancy«. — Ja:

»Ta rónica do tego si sprowadza, e mona gwarantowa
traktat, nie bdc jego medyatorem, lecz nie mona by
medyatorem, eby nie by zarazem porczycielem... Gdyby
by miao inaczej, w takim razie medyacya byaby jedy-

nie prost formalnoci; znaczyoby to artowa sobie

z medyatora, gdyby wolno byo wywija si od skutków

umowy, nad której poredniczeniem on si trudzi, i wy-

zbywa si obowizku jej wykonania, wbrew sowu, jakie

mu byo danem«. — Poniatowski: »Ale prawo 1716 r. nie

istnieje wicej; wygaso ono wraz ze mierci królewsk.

Rzplta jest udzieln pani swoich wasnych praw i nie

potrzebuje opieki rosyjskiej«. — Ja: »Ile pamitam, nie

masz w tem prawie adnej restrykcyi, dotyczcej ycia

króla Augusta II; przynajmniej nie zawiera ono adnej

podobnej wzmianki. Jestto prawo wieczyste i zasadnicze,

uchwalone w trzech Rzpltej stanach, w którem przeto

sama Rzplta niczego nie jest wadna zmieni podczas bez-

królewia; a dowodzi tego najlepiej ta okoliczno, e po-

mimo przewagi waszej, nie omielilicie si nigdy wnie
odwoania tego prawa «. — Poniatowski: »Przepraszam,

Rzplta moe bardzo dobrze zmienia prawa podczas bez-

królewia*. — Ja: »Powoaj mi pan jeden bodaj przykad

czego podobnego. . . Rzplta podczas bezkrólewia moe tylko

projektowa prawa, wnoszc je do paktów konwentów,

lecz te projekty i pakta nabieraj vim legis dopiero po

koronacyi króla i a do tej chwili wszelkie prawa dawniej-

sze pozostaj w mocy. Powiem wicej: podczas bezkróle-

wia Rzplta, w razie zgody powszechnej caego narodu,

byaby wadn zmieni zupenie cakowit swoj form

rzdu, ale o ile zachowaa ona t form, nie jest wadn
zmieni najmniejszego z okrelajcych j dotychczas praw

zasadniczych*. — Poniatowski: »Prawo, o którem mowa,
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uchwalone byo przez konfederacy«. — Ja: »Ale zostao

ono nastpnie ratyfikowane w 1717 r. przez wszystk

Rzplt na Sejmie warszawskim «. — Poniatowski: »To by
Sejm niemy^ na którym odezwa si nie byo wolno «. —
Ja: »Choby i niemy; Rzplta, udzielna pani wasnych czy-

nów swoich, chciaa, aby by niemym; a widocznie chciaa

tego na sery o, skoro uchway tego Sejmu reasumowaa i po-

twierdzia in toto, z kocem tego samego roku, na Sejmie

grodzieskim. Ale nie wdawajmy si lepiej w blisze szcze

goy tego prawa; gdybym zacz je anatomizowa (si j'en

faisais Vanatomie), bybym zmuszony przypomnie panu

pewne rzeczy, bardzo dla pana przykre, a nie chciabym

tego, przez przyja, jak dla pana ywiec.

Król: »Moi panowie, czyby jednak nie byo sposobu

polubownego zaatwienia zatargu w ten sposób, aby ciastko

podzieli (en partageant le gdteau)? Obadwaj elekci nie-

chaj pozostan królami polskimi, kady z nich w jednej

poowie Rzpltej, pod warunkiem, i, po zgonie jednego z nich,

przynalena mu poowa przypadnie drugiemu, który go

przeyje. Có o tem sdzicie ?«. — Poniatowski: »Nie wiem,

czy toby si dao zrobi «. — Ja: »Za pozwoleniem W. K.

Moci odpowiem z wiksz otwartoci. Jestto rzecz nie-

wykonalna «. — Król: »A dlaczegó ?«. — Ja: »Gdy równa-

oby si to doszcztnemu obaleniu caej formy rzdu pol-

skiego, w której zachowaniu zainteresowane s wszystkie

mocarstwa ssiedzkie. Mniemam, e nawet W. K. Mo
byby pierwszy sprzeciwi si takiemu podziaowi. Przy-

pominam sobie zreszt, e kiedy z podobnym projektem

wystpiono poprzednio, za czasów nieboszczyka cesarza

Leopolda i kiedy zaczto sondowa tego monarch, czyby

nie udzieli swej zgody, wówczas kaza on odpowiedzie,

e wolaby powici kilka wasnych prowincyi Porcie

Ottomaskiej albo Francyi, anieli dopuci najmniejszej

3*
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zmiany w formie rzdu polskiego «. — Poniatowski: »By-

oby do yczenia, aby cesarz obecnie panujcy zachowa

dzi pod tym wzgldem te same uczucia«. — Ja: »A czy-

li on ich nie ywi? Czyli nie da przekonywujcego

o tem dowodu, kiedy z kocem roku zeszego, na rekwi-

zycy prymasa i kilku innych panów polskich, zechcia

posa korpus wojsk swoich na Szlsk, kiedy ci panowie

przedstawili mu, jakkolwiek uczynili to zreszt pod fa-

szywymi pozorami, jakoby wolno Rzpltej bya w niebez-

pieczestwie? Wiadomo mi nawet, e z takiemi samemi

przeoeniami zwrócili si oni podówczas równie i do Ro-

syi, odwoujc si do niej na podstawie udzielonej przez

ni gwarancyi. Jestto fakt, któremu nie moesz pan za-

przeczy; i sam prymas nie omieli si wyprze si tego,

kiedy zostao mu to, z rozkazu cesarskiego, wypomniane

ustnie i pisemnie «. — Poniatowski: »Prymas stanowczo

przeczy, aby on mia kiedykolwiek pisa w tej materyi

do JM. cesarza«. — Ja: »Niewiadomo mi, czy on do cesa-

rza o to pisa, ale pewn jest rzecz, e cesarz zosta

formalnie o to proszony, czemu prymas zaprzeczy nie

moe. ..«

»Poniatowski: »... Czemu jednak obecnie J. K. Wy-

soko elektor posya armi swoj do Polski? W. E. twier-

dzisz, e sprawiedliwo jest po jego stronie. W takim

razie nie powinienby on uyw^a przemocy; niechaj pozo-

stawi narodowi swobod dziaania, a sprawa wnet roz-

strzygnit zostanie «. — Król: »Tak jest. Niechaj Rosyanie

i Sasi wyjd z Rzpltej i niechaj naród swobodnie orzeknie,

kogo z obu elektów pragnie zachowa. Jeli w takim spo-

sobie decyzya w^ypadnie na rzecz elektora, nikt nie bdzie

mu mia nic do zarzucenia*. — Ja: »Powiedziaem ju,

dla jakiego powodu weszli do Polski Rosyanie. Co si ty-

cze Sasów, to nowy król nigdyby ich nie posa, gdyby
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nie zosta do tego znaglony przez usilne proby swoich

wasnych wyborców. Sprawiedliwo, gwacona w Polsce,

jak i gdzieindziej, wymaga czstokro zbrojnego dla siebie

poparcia. Mog zapewni W. K. Mo, ... e nowy król

zawsze stosowa si jedynie do ycze skonfederowanej

Rzpltej, i e z chwil, kiedy ona uzna, i obej si moe
bez pomocy zbrojnej, on swoje wojska natychmiast wy-

cofa. Ale nikt da od niego nie moe, aby on je mia

wycofa wczeniej, aby mia zostawi Rzplt i wolno
jej na pastw tych, którzy pragn wywróci jej ustawy.

Zreszt wojska saskie nie s bynajmniej dla kraju cia-

rem, gdy pac za wszystko podug ostatnich cen rynko-

wych (nach marktgdngigen Preisen)«. — Poniatowski:

». . . Dobrzeby byo, eby podobnie postpowali Rosya-

nie«. — Ja: »...Król pierwotnie pochlebia sobie, e umiar-

kowaniem swojem skoni do powrotu przeciwników dobrej

swej sprawy, i byby szczliwym, gdyby móg i pozyska

ich raczej dobroci ni surowoci. Skoro jednak przekona

si o ich uporze, skoro rozpoczto kroki nieprzyjacielskie,

musia on zmieni swoje zamiary i nakaza generaom

swoim atakowa nasampierw i rozprasza wszystkich,

napotkanych z broni w rku. Wino nalane, trzeba je

wypi. Postanowienie królewskie w tym wzgldzie jest

niewzruszone, bdzie si on go trzyma bez wzgldu na

wszystko, co nastpi moe. Przekonany jestem, e W.

K. Mo, gdyby by na jego miejscu, tak samo byby
postpi. ..«.

Na tem, po rozlicznych jeszcze przekomarzaniach

si wzajemnych, zakoczya si ta osobliwsza »komedya«,

inscenizowana przez króla pruskiego a odegrana przez

dwóch wspóbiesiadników polskich. Za daleko zaprowadzi-

oby na tem miejscu wydobywa i owietla wszystkie

poszczególne w niej odcienia, wszystkie jadowite aluzye
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obustronne, insynuacye, wykrtnoci i fasze. Tak kosztem

goci swoich polskich zabawia si Fryderyk-Wilhelm I;

jego syn i nastpca, a tszy reyser, Fryderyk II, za-

bawi si kosztem Rzpltej polskiej; po komedyach sownych
przyjdzie tragedya podziaowa.



SPRAWA TARY.

Co byby zrobi Taro, gdyby nie by przedwczenie

zgin? Mniemamy, e nic wanego. Wyraano niejedno-

kro domys, e porodku dwóch magnackici obozów,

Czartoryskich i Potockich, on móg zosta gow trzeciego

wielkiego stronnictwa równej szlachty, i silny popularno-

ci u niej a nawet u mieszczan, wydwign z anarchii

magnackiej Rzplt. Jeli myl podobna majaczya w jego

gowie, nie by przecie czowiekiem, aby j wykona; a ra-

czej czasy nie byy takie, aby j urzeczywistni móg
jeden czowiek. Bd co bd, mier Tary pozostaje epi-

zodem niezwykym. Do tego epizodu, wicej zapewne efe-

ktownego, ni jest doniosym, dorzucamy poniej par no-

wych szczegóów.

Znane s romansowe akcesorya tej sprawy. Rzecz

wzia pocztek w czasie karnawau warszawskiego 1743 r.

Adam Taro, wojewoda lubelski, onaty z duo starsz od

siebie kobiet, Dorot z Tarów 1^ voto Chomentowsk,

kocha Ann Lubomirsk, córk ks. Teodora, wojewody

krakowskiego, urodzon z mieszczki krakowskiej, Krysty

Kominanki, na dwa lata przed lubem. Maestwo Lubo-

mirskiego niepomiernie zgorszyo cay ówczesny wielki

wiat warszawski: nie dlatego, e ksi polubi dawn
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kochank, bo takie wypadki podówczas nieraz w tym zda-

rzay si wiecie, ale dlatego, e gorszcy popeni meza-

lians. To tez uznana przez ksicia córka wystawion zo-

staa na pastw najwyszukaszych i najbrutalniejszych

przeladowa wiatowych: nie dlatego, e bya dzieckiem

nieprawem, bo niemao takich przechadzao si po ówcze-

snych salonach warszawskich, ale dlatego, e z podlejszej

krwi mieszczaskiej spodzon bya. Taro na to si nie

oglda, bo j kocha. Kiedy razu jednego, zim 1742 r.,

na balu pierwej z ni taczy, potem prosi Michaowa
Czartorysk, ta mu odmówia. Obraza oczywicie godzia

nie w wojewod, lecz w poprzedni jego tancerk. Taro
w tej chwili, uniósszy si, na gos si ozwa, e wzbrania

innym prosi podkanclerzyn. Na to obecna wojewodzina

mazowiecka, Stanisawowa z Czartoryskich Poniatowska,

kazaa synowi, Kazimierzowi Poniatowskiemu, prowadzi

ciotk do taca. Wyzwa go zaraz Taro; nazajutrz (18 sty-

cznia 1743 r.) potykali si pod Piasecznem, lecz obaj wy-

szli cao. Podobno w tej okazyi podkomorzy mao okaza

serca i okry si miesznoci.

Pojedynek bynajmniej sprawy nie zagodzi; przeciw-

nie, dopiero j zajtrzy. Z obu stron wnet pojawiy si

jadowit3 pamflety. Taro si wygraa, lecz niewiele mu
zaleao na powtórnem starciu z mokosem: jego ojca i wu-

jów, wojewod Poniatowskiego, ksit Czartoryskich, chcia

dosign. Ci wymówili si od burdy; Taro z podkomo-

rzym po raz drugi mieli si zmierzy pod Lublinem (20 li-

stopada), lecz powstrzymani zostali na samym placu przez

areszt królewski, — uzyskany napewno nie bez udziau

wojewody mazowieckiego. Istotnie, stary Poniatowski za-

wczasu by popieszy do Drezna; u dworu, wtedy sprzy-

mierzonego z Famili, atwo wywoa jak najgorsze uspo-

sobienie dla Tary: tak dalece, e wojewoda lubelski, który
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z kolei chcia jecha do Drezna, mia sobie surowo zapo-

wiedziane w imieniu króla, aby przyjazdu zaniecha.

Po za pospolit zwad, ukazywaa si walka polityczna

nieobliczonych nastpstw. Postanowili w zaczciu stumi

j Czartoryscy. Taro zim spdzi w Warszawie; w marcu

1744 r. zjecha tu jego przeciwnik i posa mu wyzwanie.

Jedno z pism, poniej ogoszonych, czyni oczywistem, jak

dalece Familia yczya sobie wtedy rozprawy i jak pewn
bya rezultatu. Spotkanie odbyo si 14 marca pod Mary-

montem: Poniatowski lekko ranny. Taro zosta na miejscu.

Czy by zabity nieuczciwie, bd od przeciwnika, bd na-

wet od jego wiadków? Tak bya opinia spóczesnych. Po-

dobno przebi go, podsunwszy si z boku podczas starcia,

sekundant Poniatowskiego. e rzecz nie odbya si prawi-

dowo, nie moe ulega wtpliwoci; szczegóy zapewne ni-

gdy ostatecznie sprawdzi si nie dadz z podan cisoci.

Oto, co w miesic po pierwszym pojedynku pisa

z Warszawy (13 lutego 1743 r.) Kazimierz Kara, czenik

buski, domownik i kreatura Stanisawa Poniatowskiego, do

Jacka Ogrodzkiego, regenta kancelaryi królewskiej, odda-

nego Czartoryskim czowieka, bawicego wtedy z dworem

w Lipsku i Drenie: »...Ks. wojewoda krakowski zapisa

w grodzie JMPannie Annie Krycie, tem imieniem w zapi-

sie mianowanej, trzykro stotysicy, klejnoty wszystkie co

ju ma, które maj by waloru stotysicy, a stotysicy

w wyprawie na wszystkich swoich dobrach dziedzicznych.

W tydzie po tym zapisie meliorowa znowu w grodzie,

nie tylko zapisujc, ale i adoptujc pomienion córk ony
swojej, za wasn córk j przyjmujc i godnociami imie-

nia swego j udarowawszy, tak, i pod bogosawiestwem
synowi swemu (Kasprowi Lubomirskiemu) w tem od niego

danem diploma i oblatowanem zaleca, aby j jako siostr

swoj czci, szanowa i Ann Lubomirsk tytuowa. Pry
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watnie za rozgasza, eby mia za wielk lezy honoru

swego, eby kto przeciwko tej tranzakcyi mia co mówi,
jakote, eby j wszdzie Ann Lubomirsk tytuowano

i ionor imieniowi temu w posiedzeniach wiadczono. Fer-

tur tu take, e JMPan wojewoda lubelski pisa do ksicia

kardynaa (Jana Lipskiego), upraszajc go, aby mu dopo-

móg do rozwodu. Ex promissis atwo inferre konkluzy.

Sroy si tu jeszcze nieuspokojuny junak, i verendum, aby

co si nie stao, bo koniecznie usiuje wet za wet odda,

mówic: ^>parhleti, j'ai danse avec les princesses du sang,

les duchesses iec:, et m-me Czartoryska m'a refuse une

danse, ca n 'est pas permis, nous noiis sommes laves avec

U starost, (lubelskim, t j. Kazimierzem Poniatowskim,

który od niedawna dopiero, 21 maja 1742 r. mianowany

by podkomorzym koronnym), U faut que je me lave avec

les autres<^. Jednem sowem, wcale nie do rzeczy dzieje

si. eby dwór przyjecha prdko, toby si to musiao

uspokoi...

«

Na skutek zatargu pomidzy Tara a Poniatowskim,

domem Lubomirskich a Czartoryskich, towarzystwo war-

szawskie podzielio si na dwa wrogie obozy. Unikano wprost

zwykego towarzyskiego zetknicia si; przy kadem za
spotkaniu atwo do gwatownego dochodzio starcia. Po paru

ju tygodniach (2 marca t. r.) donosi Kara Ogrodzkiemu

o nowem zajciu: »...Powiem Ci te, mój kochany przyja-

cielu, co w niedziel przesz na naszych stao si redu-

tach. Rozumiem, e WPan wiesz o tem, i nasi przestali

bywa na redutach, a wojewoda krakowski, lubelski ect.

poczli bywa. Tandem przysza maska, po holendersku

jak chop ubrana szpetnie, nieczysto i bez rkawiczek, pro-

sia JMPann adoptowan Lubomirsk w taniec. Odpowie-

dziaa mu, spojrzawszy pierwej na wojewodów; e nie ta-

cuje z tymi, co si nie demaskuj; tandem supersedowaa
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maska od tej pretensyi. Ali wojewoda krakowski, wstaw-

szy, idzie do tej maski i wemie aja j, e tak szpetnie

si ubraa: »nie mona wiedzie, czy godzien w naszej by
kompanii i z moj tacowa córk, demaskuj si, albo po-

wiedz, kto jest«. On odpowiedzia: »em jest tak dobry,

jak WPan«. Mona byo atwo widzie, e si u nich to

w gowie uoyo, i nasza Familia jakiego masztalarza

ubraa na affront Anusi, aby z ni tacowa; ale si omy-

lili, bo tak letko nigdy nie myl. Tandem koniecznie chcieli

wiedzie, ktoby to by. Idzie ta sama maska do wojewo-

dzianki pomorskiej Czapskiej, bierze j w taniec i tacuje.

Wojewoda lubelski przyszed by z perswazy do wojewo-

dzianki, aby z nim nie tacowaa, ale go nie suchaa. Tan-

dem po tym tacu idzie ta sama maska do Anusi i prosi

powtórnie j w taniec; wojewoda lubelski skoczy do niego

i zdar mu mask z gby z fury wielk; gdy tedy oba-

czy, e to by Tabbe Czapski (Antoni), brat starosty kny-

szyskiego (Tomasza), tak zlk si wojewoda i przeprasza

go; zaraz tedy Tabbe rejterowa si, a maski duo na to

poczli sarka. Ali wojewodzina pomorska wdowa (Kon-

stancya z Szydowskich Czapska) przychodzi; jak wemie
aja wojewod lubelskiego, tak on, widzc, e zgrzeszy,

nic nie mówi, tylko si kania...

«

Rozjtrzenie obustronne, wzmagajce si przy lada

okazy i, znalazo sobie now podniet, kiedy jesieni t. r.

zaczy ukazywa si z druku bezimienne pisma ulotne,

gdzie cay dotychczasowy przebieg sprawy w najzjadliw-

szem okazywany by owietleniu, inspirowanem oczywicie

przez strony interesowane. Jedno takie pismo, wydane w j •

zyku francuskim, w formie listów, p. t. » Szpieg cywilny

i polityczny czyli zapiski podróne w sprawach wszelkiego

gatunku*, napisane widocznie z natchnienia Familii, mie-

cio jadowity opis caego zatargu pomidzy Tara a mlo-
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dym Poniatowskim, napeniony uwaczajcemi wycieczkami

pod adresem wojewody lubelskiego i jego umiowanej. Kre-

wki Taro wystosowa w te pdy gwatowne pismo ponisze

do starego Poniatowskiego, a waciwie wprost wyzwanie,

gdzie nie omieszka umieci aluzyi najdotkliwszej, a mia-

nowicie wzmianki o ojcu swego przeciwnika, któremu ze
jzyki ówczesne czyniy zarzut wtedy najnieznoniejszy,

podajc w wtpliwo szlacheckie jego pochodzenie. »List

równie kamliwy jak paski, — pisa Taro do wojewody

mazowieckiego (2 listopada t. r.) — umieszczony w ksice
L'espion ciml et poUtiue ou le livre dhm vogageur sur

toute sorte de matieres^ jest powodem biletu niniejszego.

Uwaam pana za bezporedniego lub poredniego sprawc
tego listu; dlatego te dam od pana zadouczynienia.

Musz objani publiczno, kto jest oczywistym winowajc
tych kamstw i impertynencyi. Musz dowie, e nie tylko

ja, ale nikt nie winien obawia si nazwiska paskiego.

Sprawa honorowa, jak om miesicy temu miaem z sy-

nem paskim, zostaa w licie rzeczonym w gupi sposób

opisan na moj niekorzy, obok mnóstwa paskich i fa-

szywych pochlebstw dla niego, którego dziad, a zatem oj-

ciec paski, nie mógby nigdy mierzy si z czowiekiem

mego pochodzenia (n 'etait jamais a portee a se mesurer

avec un homme de ma volee). Skadam z tego powodu

komplementy wam obu, lecz skoro miaem ju nad tam-

tym wszelk moliw przewag, kolej przeto teraz na pana.

Daj wic panu bro do wyboru: szpad, lanc, pik, szpon-

ton, pistolet, strzelb, arkebuz, armat, a do baryek pro-

chu; wybieraj pan, przyjm wszystko «.

Wyzwanie tego rodzaju niewtpliwie nie czynio za-

szczytu Tarle, który gwatownoci swoj psu wasn do-

br spraw. Byo ono równie niestosowne ze wzgldu na

zy swój ton, jak i ze wzgldu na to, e kierowao si do
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starca, który zbyt wiele ju w yciu da dowodów odwagi,

aby móg si wzruszy zaczepk tego gatunku. To te za-

czepiony nie zaniedba skorzysta ze swojej przewagi. »Po-

niewa autor ksiki, — tak ze spokojnym taktem i ironi,

jakkolwiek zapewne niekoniecznie zgodnie z prawd —
odpisa Tarle stary Poniatowski z Puaw (7 listopada t. r.) —
bdcej przedmiotem biletu paskiego, nie jest mi znanym,

podobnie jak i jego utwór, chyba tylko ze syszenia, nie

interesuj si tedy ani jednym ani drugim i pozostawiam

ich chtnie gniewowi paskiemu. Co si tycze mego ojca,

to nie rozumiem, co on ma do czynienia w tej caej hi-

storyi. By on szlachcicem województwa krakowskiego, by
wic równym wszystkim innym w Rzpltej. Co si tycze

syna mego, sdz, e winiene pan by zadowolonym z za-

douczynienia, jakiego Ci udzieli. Powiem panu zreszt,

e w modoci miaem krew gorc, jak kady inny, ale

wyznaj panu, e obecnie nie miabym pragnienia bi si

ani na lance, ani na szpontony lub szpady, a mniej jeszcze na

armaty i beczki prochu, tembardziej, skoro nie widz adnego
powodu. Sdz, e to wyjanienie powinnoby pana zaspokoi*.

Odpowied ta bardziej jeszcze podrania Tar. Nie za-

szczycajcadn odpowiedz Kazimierza Poniatowskiego, —
który wczeniej jeszcze (5 listopada t. r., z Góry), zapewne

na rozkaz ojca, w nierównie mocniejszym odpisa mu to-

nie, — wystosowa on ponown, obraliwsz jeszcze kartk
do wojewody mazowieckiego. »...Skoro zaprzeczasz pan —
pisa tutaj — kalumnii, o jakiej mowa, podam przeto ko-

respondency nasz do wiadomoci publicznej i to mi star-

czy dla pana... Co si tycze syna paskiego, tego maego
panicza i bardzo wieego szlachcica, bo drugiego w swym
rodzie, to ka mu pan tylko si zgosi; moesz zapewni

go z góry, e bd celowa z pistoletu o palec wyej, —
(w pierwszym pojedynku Taro ubi konia pod Kazimie-
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rzem) — a co do szpady, to wiadkowie nasi bd o 4 kroki

a nadomiar mog by ustawione za nami baryery. Sdz,
e powiedziaem dosy, by mie prawo oczekiwa jego

przybycia «. W rzeczy samej, mody Poniatowski, aczkol-

wiek nie bardzo kwapicy si do spotkania na placu z za-

wodowym jako strzelec i rbacz Tara, nie móg ju teraz

duej odkada powtórnej rozprawy. »Widz, mój panie, —
taki kartel ze swej strony posa on niezwocznie (12 listo-

pada) Tarle z Puaw, dokd cignli go rodzice, a najwi-

doczniej pod ich dyktandem, — e nie s panu zgoa znane

dzieje kraju naszego, gdy, gdyby w nich si rozczyta, wie-

dziaby, e rodzina nasza co najmniej jest tak dobr i sta-

roytn, jak Twoja, i e sam bye duo mniejszym pani-

czem od mego dziada, zanim polubie swoj on, która Ci

pomoga do wysunicia si w wiecie i któr za to nagradzasz

pogard. Dziwne zreszt, e podczas dugiego Twego po-

bytu w kraju (francuskim), gdzie punkt honoru tak dobrze

jest znanym, nie nauczye si tego, i niegodn jest rze-

cz, aby mody, jak pan, czowiek rzuca obelgi czowie

kowi w wieku podeszym, którego zreszt jego reputacya

zwalnia od liczenia si z szalestwami modego trzpiota... Re-

szt mej odpowiedzi znajdziesz u lufy mego pistoletu. Pragn

strzela si o 10 kroków, albo bliej, jeli pan tego yczy...

«

Kilka dni jeszcze zeszo na przygotowaniach do spot-

kania. Nie ulega wtpliwoci, e o ile byo brane lekko

przez Tar, o tyle byo przedmiotem ywego zaniepokoje-

nia wród Familii i jej partyzantów. »...Po ostatnim licie —
donosi zafrasowany Kara Ogrodzkiemu (13 listopada t. r.)

do Drezna, majc widocznie na celu podawa t drog do

dworu odpowiednio zabarwione informacye o tej draliwej

aferze, — com mia honor pisa do WPana, nie byo tu nic

osobliwego. W(ojewoda) L(ubelski) nie odpisa nic JMPanu

podkomorzemu na ten list z Góry pisany, posya tylko do
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ks. podkanclerzego (Michaa Czartoryskiego), to proszc aby

pisa do podkomorzego, oznajmujc, e go tu czeka, to wy-

zywajc ksicia na pojedynek, ot jak niespokojna gowa.

Ale gdy mu ksi JM. odpowiedzia, e jako minister jest

custos legum, per conseuens takim zabiega powinien im-

prezom, nie za eby mia tak letkie przyjmowa propo-

zycye a sam rezolwowa si violare prawa ojczyste i Bo-

skie, nieci mnie JMP. wojewoda zaniecha, bo wicej takich

nie przypuszcz do siebie posaców, przysa dnia wczo-

rajszego oznajmujc, e jedzie do Lublina jutro; ale e
prawo zakazuje tam pod trybunaem pojedynkowa, wic
o trzy mile od Lublina bdzie czeka na JMPana podko-

morzego, nie dooywszy na jakiem miejscu. Ks. podkancle-

rzy da zna o tem do Puaw. Sciendum, e wojewoda san-

domierski (Jan Taro) przysa kuchmistrza k. (Bernarda

Godzkiego) po wojewod lubelskiego na spraw z ks. Ra-

dziwiem (Michaem-Kazimierzem hetmanem p. 1.). Wic
dzi zaprosi do siebie na obiad hetmana p. (k.) Branickiego,

który tu wczoraj w wieczór stan, a jutro ma do Lublina

jecha. Nie wiem tylko, jeeli nie uczyni jakiej refleksyi

nad t swoj podró, poniewa powiadaj, e si duo
miesza w swoich rezolucyach, i niektórzy mówi, e po-

czyna aowa tego co uczyni, osobliwie, e dzi przez

poczt odebra od JMPana podkomorzego list, który go pe-

wnie do tej drogi do Lublina pobudzi, albo te do jakiej

nowej bdzie mu okazy historyi. Kopii tego listu nie po-

syam WPanu, bo wiem, e sobie bdziesz mia komuni-

kowany od JMPana Dobrodzieja (Stanisawa Poniatow-

skiego), ale jest mocno napisany, i susznie, bo tego godzien.

Panie zmiuj si, daj tylko niewinnoci dobry sukces. Dzi-

wne s sdy Boe, ale uwaajc wszystko, trafi swój na

swego, jak pospolicie mówi kosa na kamie, tak te wo-

jewoda na naszego kochanego podkomorzego...

«
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Doszo nareszcie do spotkania, ale ród warunków, które

uczyniy je prost komedy, inscenizowan zapewne w ostat-

niej ciwili, jeli nie bezporednio staraniem samej Familii,

to przez osoby, stronniczemi wzy z ni zczone. Zazna-

czy tu potrzeba, e Stanisaw Poniatowski natychmiast

po rozpoczciu tej korespondencyi, uprzedzajc jej konse-

kwencye, pospieszy osobicie do Drezna. O przebiegu tego

rzekomego spotkania zda spraw Taro w na stepujcem
pimie, które w licznych odpisach rozpowszechni midzy
publicznoci (20 listopada t. r.): »Z wielkiej chmury may
deszcz, tak dalece, e mnie wstyd za moich nieprzyjació

wszystkie wyraa cyrkumstancye. Ju tedy wiesz WPan,

em posya do wojewody ruskiego (Augusta Czartoryskiego)

z Gniewoszowa, jakie tam byy kwestye i odpowiedzi... Po-

saem drugi raz do wojewody ruskiego, pod poczciwoci

go wyzywajc pod Markuszów na ranniejsz troch go-

dzin, nim ja by wyzwany od Poniatowskiego, ale odpo-

wiedzia, e nie tylko wyjedzie, ale sam bdzie szuka ode

mnie satysfakcyi. Kiedy tedy trudno byo ju z tym, trzeba

si byo i modzika trzyma tego. Stanwszy tedy w Mar-

kuszowie..., minlimy tedy tych rycerzów w pclu uszyko-

wanych i za nimi szwadron dragonii. Stanwszy tedy

w miecie gdzie kasztelan czerski (Kazimierz Rudzieski)

i bezki (Józef Lipski) wraz z stranikiem k. Sierakowskim

(Józefem starost ytomirskim) przyjechali, ekskuzujc t
dragonie, ale to bardziej, eby z ks. kanclerzem (Andrze-

jem Zauskim) widzie si mogli, który z aresztem od króla

wyjecha i deputatów piciu (od trybunau lubelskiego), ci

tedy imieniem trybunau a trybuna od króla JMci areszt

nam dawali, na który odpowiedziaem, em po niego do

Drezna nie jedzi ani pisa, anim si o niego direkte i in-

direkte stara, i jeeli go bd musia przyj, pojad za-

raz do Drezna proszc o relaksacy; nie mog go po sta-
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remu przyj, a tamten co na to odpowie. Jedzi tedy

pan kuchmistrz k., mój sekundant, do tej tam kupy, em
ja tu przyjecha da satysfakcy Poniatowskiemu, ale e
nowa niespodziana rzecz to jest areszt królewski, który

respektowa musz, ale si go jednak pytam, co on na to

mówi? Nadrobi tedy niby junakiery, e o nim nie wie...,

i e jeeli ja pierwszy jestem, e go akceptuj, to i on go

przyjmuje. Na tem tedy ju nie onierskie, ale szalbier-

skie wykrty byy i konferencye; w tem kasztelan czerski

i bezki znów przyjechali i co poczli wojewodzie naszemu

(Janowi Tarle) szepta, co gdy mi si uprzykrzyo, mówi-

em, e tu gono gada trzeba i do mnie si adresowa;

wypadli tedy oba kasztelanowie ci o jakie midzy nami

skrypta, ebymy we wszystkiem chcieli trzyma areszt.

Na to odpowiedziawszy, e w adne skrypta nie wchodz,

tylko koniec szpady mam tu do prezentowania, a w tem

Bdowski pukownik powiedzia, e nie z tem stamtd przy-

jechali, i e tamten na mnie czeka; na co effervuit woje-

woda sandomierski, e to szelmowska sztuka, eby potem

powiedziano, emy nie chcieli wyjecha, czyli jakie w tem

misterium. Niech tedy kady widzi co to za ludzie, i jak

im ju Bóg i serce i rozum odejmuje tak dalece, e mi ich

teraz al, i powiadam, e najbardziej tego auj, e z Po-

lakiem takie mam afery. Wicej rka mnie boli pisa i te

wszystkie niedorzeczne opisywa cyrkumstancye«.

Po tym epizodzie niefortunnym a dla Familii mao
zaszczytnym, chwilowa nastaa przerwa. »Ju te — pisa

wierny Kara do Ogrodzkiego (27 listopada t. r.) — niby si

uspokoio... Co na junakieryach, to nie zbywa, grozi si

Taro, e na pojedynek areszt, na spotkanie za adnego

nie masz, i gosi, e na siostrzeców mam i ja siostrze-

ców, ze starszymi za sam, byem si gdziekolwiek spotka,

spróbuj si, choby jeden po drugim. Jednem sowem burdy

DWA STULECIA. T. II. 4
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nie przestaj; jeeli temu Konigstein nie poradzi, to moe
i dalsze w ojczynie zamieszanie usiowa zechce; a pod

tym pretekstem, e zamieszania i domowej wojny szuka,

monaby go tam wsadzi na rekollekcye; satius, aby jeden

tak szalony cierpia, anieli wszyscy w Królestwie, do

czego — daj Boe, abym nie zgad, — z czasem przyjdzie.

Mówi tu niektórzy, e si in supposito omyli; rozumia,

»e ci, którzy przedtem nieprzyjani byli Familii, jednak

nie takim impetem, jak obacz, e t drog pójd z nimi

i oczywistym si ich (Czartoryskich) deklarowa bd nie-

przyjacielem, przywi si do mnie«; ale, jakem mówi,

omyli si, bo nikt mu tego nie approbuje, nawet wojewoda

kijowski (Józef Potocki) przeciwny jest temu. Co, sysz,

temu junakowi bardzo nie w smak«.

Tymczasem Taro, przekonawszy si z niedoszej roz-

prawy pod Markuszowem, e przeciwnicy jego, nie poprze-

stajc na prywatnej stronie zatargu, pracuj przeciw niemu

u dworu, wystawiajc go jako napastnika przed królem,

postanowi osobicie uda si do Drezna, dla pokrzyowa-

nia tych robót i wytomaczenia si przed Augustem III.

Byo ju jednak zapóno. O zamiarze jego wywiedziano si

zawczasu i natychmiast przeszkodzono jego przyjazdowi.

Uyto do tego drogi urzdowej, przez podkanclerza k., Jana

Maachowskiego. »...Tu w domu... — tak odezw oficyaln

wystosowa Maachowski do Tary z Drezna (3 grudnia

t. r.) — zasta mnie Rozkaz Paski, abym do WMPana nie-

odwócznie napisa, e JKM. P. N. Miociwy, dowiedziaw-

szy si, e WMPan wybierasz si w drog do Drezna, ka-

za mi oznajmi Wol Swoj, e da po WMPanu, aby
si zosta w Polsce i tam oczekiwa przybycia Paskiego,

tak, eby list WMPana zasta i w drodze, eby si chcia

nazad wróci. To samo pisz z Rozkazu Paskiego i do

JMPana podkomorzego k. Jako tedy JKM. P. N. Miociwy
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widzia WMPana promptitudinem ad exequenda mandata

ua, tak i w tem nie wtpi, e WMPan nie uczynisz pas-

sum przeciwko Woli Paskiej. Doniósszy to z Rozkazu Pa-
skiego, particulariter i ja ycz, aby si clicia zatrzyma
w Polsce, eby interpretacya u Dworu podróy Jego prze-

ciwko Woli JKMci nie daa tryumfu nieyczliwym Jemu«.

Nie byo rady, trzeba byo si podda wyranej woli królew-

skiej. »...Uczyni tedy tak — odpisa Taro Maachowskiemu

(11 grudnia t. r.) — i do Drezna nie pojad, szczliwego

a potrzebnego Paskiego yczc powrotu. Jeelim za mia
intency jechania do Saksonii, to dla emundowania si

z faszywych i niegodziwych nieprzyjació moich delacyi,

i im prdzej chciaem si explikowa JKMci, delikatno

honoru i reputacy i mojej do tego mnie przymuszaa. Kiedy

jednak zawiesi to trzeba, bd przynajmniej t mia sa-

tysfakcy, e publicum wiedzie i sdzi bdzie moje i nie-

przyjació moich akcye, którzy teraz, zapomniawszy drogi

honoru, czyli jej utrzyma nie umiejc, manifest ad acta

publica wnieli (wniesiony przez Michaa Czartoryskiego,

nieprzyjty w grodzie warszawskim, oblatowany w liwskim),

zadajc mi crimina status. Odpowiem ja i na to in facie

caej Rzpltej we trzech stanach zgromadzonej a zadawa
crimina bd status. Dzikuj za najunieniej WMPanu
za yczenie partykularne, ebym do Dworu nie jecha...

«

Tak stanowcza a nieprzyjazna interwencya królewska

mocno, oczywicie, zgnbi musiaa Tar. Nie poddawa
si on jednak bynajmniej; przeciwnie, tem srosz rozgo-

rza pasy przeciw Familii, która poktnemi u dworu wpy-
wami tak atwo braa nad nim gór. Nosi si z najrozmait-

szemi zamiarami odwetowemi, gotowa podobno manifest

publiczny przeciw Czartoryskim, od askawego na nich

króla chcia przeciw nim apelowa do opinii narodu szla-

checkiego; chodziy nawet pogoski, i mia wygraa si, e
4*
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w ostatecznoci, jeli nie znajdzie sobie sprawiedliwoci

w domu, pójdzie poszuka pomocy za granic — fatalna

a zwyczajna onemi czasy groba. W Familii tymczasem

tryumfowano. Ale wnet okazao si, e sprawy honoro-

wej, niezaatwionej bynajmniej przez komedy markunow-

sk, nie podobna byo zostawi w tern stadyum, dla Fami-

lii upokarzajcem. Postanowiono rzecz zakoczy. W marcu

1744 r. doszo po raz trzeci do ostatecznego wyzwania po-

midzy Tara a Kazimierzem Poniatowskim. Na miejsce

rozprawy obrano Marymont pod Warszaw. Jakkolwiekbd,

okazuje si niezawodnie, i tym razem ze strony Familii

nie ywiono adnych, jak poprzednio, obaw, przeciwnie,

jak gdyby z góry ju zupen miano pewno wygranej.

wiadczy o tem niezbicie ton poufnych wynurze wtaje-

mniczonego we wszystkie arkana familijne Karasia. »Pan

Bóg nas pocieszy — pisa Kara z Warszawy do Ogrodz-

kiego (11 marca 1744 r.) — przybyciem JMPana podko-

morzego k., stan w poniedziaek (4 marca) w wieczór...,

nazajutrz wszdzie u swoich by w miecie znajomoci,

z p. Korffem, sekundantem swoim. Przejeda dwa razy

mimo Puaw W(ojewoda) L(ubelski), ale i ywego ducha od

niego nie widzieli. Rzecz dziwna, e po tak wielu fanfaro-

nadach co robi, od przyjazdu tu graffa Flemminga (Jerzego

Detloffa, generaa artyleryi lit., nalecego teraz do Familii,

gdy wieo w padzierniku 1 743 r. zarczy si z córk Mi-

chaa Czartoryskiego) tak ucich, jakby go w Warsza-

wie nie byo; wielu tu jest tego zdania, e jak si do-

wie o bytnoci JMPana podkomorzego k., bdzie si do for-'

tecy ujazdowskiej rejterowa, i nie mógby lepiej uczyni,

bo by go pod rogówk Janie Owiecon (t. j. w paacu ujaz-

dowskim, nalecym do Teodora Lubomirskiego) siedzcego

nikt nie mia ani atakowa, ani afrontowa; inaczej to po-

dobno tego nie uniknie, jeeliby najmniejsz, choby spój-
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reniem niedorzecznem, da do tego okazy. Tak to piknie

naszemu podkomorzemu z lask chodzi, co nie uwierzysz,

mój kochany Dobrodzieju; drogo j prawda zapaci, bo

24 dukaty, ale by j ju odaowa, eby tylko o gow ry-

cerza wielkiego, albo te ministrów jego, wielkich filutów

ji i infamisów, za daniem okazyi móg potrzaska... Dzi po-

' jecha nasz podkomorzy do koszar gwardyi z wizyt do

przyjació...

«

Spotkanie nastpio pod Marymontem, jak si rzeko,

w poowie marca, ze miertelnym dla Tary wynikiem. O tym

wyniku tego dnia, ze szczególniejszym lakonizmem posa
Kara nastpujce doniesienie na rce Ogrodzkiego do

Drezna... »Ju si caa mój kochany Dobrodzieju, zako-

czya historya. W. L. zgin. Wyjechali dzi z sob pod

Marymont; dwa razy piechot o 5 kroków strzelali do sie-

bie, chybili si, lecz od szpady zgin, na miejscu pad
i nieywego do domu zawieli. Nasz podkomorzy raniony

szpad w praw pier, ley w kazernach gwardyi, ale mó-

wi cyrulicy, e mu nic nie bdzie, tylko musi jaki czas

w izbie siedzie. Daje P. Boe aby z tego wyszed. Wi-
cej nie pisz, bom srodze rozerwany. Adieu «.

Sprawa Tary, charakterystyczna pod wzgldem oby-

czajowym, koniec kocem, cho smutna i krwawa, pozba-

wion bya sama przez siebie gbszego znaczenia polity-

czno-dziejowego. Ale znamienn jest ona bdcobd, jako

jeden z epizodów, szerszej walki stronniczej pomidzy Czar-

toryskimi a Potockimi — którzy to ostatni byli waciwymi
z za kulis kierownikami, wysuwajcymi na widowni nie-

szczliwego wojewod lubelskiego, — jako jedna ze scen

nieskoczenie jeszcze smutniejszej i krwawej wielkiej tra-

gedyi, jak wystawiaa wiatu prywata lepa i samobój-

cza oligarchów, trzscych Rzplt.



PAMITNIK PRYMASA.

I.

Nieciekawy to czowiek, nieciekawe pamitniki. Takie

na wstpie owiadczenie sprzeciwia si zapewne dobrym

obyczajom edytorskim. Podug tych obyczajów, ogaszajc

wycigi z niewydanyci pamitników wasnorcznych pry-

masa Wadysawa Aleksandra ubieskiego, wypadaoby
zacz od postawienia pamitnikarza na wieczniku, od

obwoania niepospolitej doniosoci jego pamitnikarskiej

spucizny. Niechaj wszake wolno bdzie z tej tradycyi

uczyni tym razem wyjtek. Wyjtek, usprawiedliwiony

ju z uwagi, e nie trzeba ubieskiemu nowych panegi-

ryków, gdy mia ich poddostatkiem za ycia i po mierci.

Niezwyk zaiste jest obfito spóczesnych na jego cze
poematów i oracyi pochwalnych, jakie mielimy w rku,

aciskich i polskich, rkopimiennych i uwiecznionych dru-

kiem, najwicej uczonego pióra 00. Jezuitów, z których

szkoy by wyszed. Za jeszcze nie tak dawno uczyni

prymasa wielkim czowiekiem Julian Bartoszewicz, umiesz-

czajc podchlebiony do przesady jego wizerunek w ga-

leryi > Znakomitych mów«, ksice tak nazwanej, jak lu-

cus a non lucendo, gdy w niej znakomitoci nie odnajdzie
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z dyogenesow latarni, a natomiast co kroku trafiaj si

postaci bd zupenie pospolite, bd zgoa odstrczajce.

Do pierwszego gatunku, miernot zdeklarowanych, na-

lea ubieski. Saba gowa, aden charakter, mia sobie

wrodzone zalety szanowne: du serca poczciwo, pobo-

no szczer, czujne sumienie kapaskie, pogod cichego,

bez namitnoci, temperamentu: szanowne cnoty, ale cnoty

prywatne, niestarczce w wielkim zawodzie publicznym,

gdzie wielkie publiczne cnoty s wymagane. Nie do ta-

kiego zawodu stworzony by ubieski. On by przezna-

czony, aeby jako proboszcz gdzie w zapadej parafii,

gdzie za murami klasztornemi jako benedyktyn, pdzi
dni jednostajne, pilnowa swoich owieczek, swoim ubogim

przychodzi z pomoc, wieczorem w refektarzu z brami
lub z gomi w plebanii gbokie prowadzi dyskusye de

politicis, o ostatniem breve Jego witobliwoci, o wakan-

sach biskupich, o zdrowiu króla jegomoci, plantach króla

pruskiego, poogu delfinowej, albo o znakach na niebie.

May czowiek na maem stanowisku, byby w skromnej

sukni duchownej prezentowa si naogó sympatycznie:

w prymacyalnej purpurze, na pierwszem dostojestwie

Rzpltej, której ster przez rok blizko dziery w swoich rku,

której ostatniemu monarsze woy koron, ciga na sie-

bie tern surowszy wyrok historyi.

Niezdecydowany w uczciwszych swych popdach oso-

bistych, objawia ubieski w sprawach publicznych dwoi-

sto fataln, nic przez to nie lepsz w swych skutkach, e
jest wypywem braku woli, nie zej woli. Rzetelny w grun-

cie, brzydzcy si nagiem przekupstwem, lecz draliwszy

na punkcie honorów, ni honoru, daje si uywa do po-

sug dwuznacznych przez Brtihla, daje za dwuznaczniejsze

przysugi wynagradza siebie i swoich przez Famili; daje

nawet wynagradza si, wprawdzie nie przed przysug
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lecz po przysudze^ postnumerando, przez ambasad rosyj-

sk. Formalista zapamitay, kiedy chodzi o liter, o tytuy

o etykiet, — umie zapomina o elementarnych zasadach

prawa publicznego, naczelnych przepisach konstytucyi sej-

mowych, prymasowskich obowizkach interrexa. Wielkiej

pobonoci, w wykonywaniu czynnoci kapaskich wzo-

rowy, — w chwili stanowczej, wobec popartej przemoc

obc sprawy dysydenckiej, znika z widowni, chowajc si

za Sotyka. Opakane wraenie czyni wielomówne jego

memorabilia, z których tutaj jaknajoszczdniej kadziemy

wycigi, a gdzie tyle jest prywaty, tyle mowy o etykiecie,

obiadach, kazaniach, cudach, bilardzie i reumatyzmach pa-

mitnikarza, tak mao powagi i rozumu stanu. Lecz wa-
nie dlatego s nauczajce te pamitniki, nauczajce wi-
cej tem, czego w nich brak, ni tem, co zawieraj; i dla

tej racyi ujemnej prosimy dla nich o uwag czytelnika.

A oto par danych biograficznych. Z rodziny zacnej,

piknych koligacyi, lecz skromnej fortuny, syn Macieja o-

wczego sieradzkiego, ubieski (ur. 1 listopada 1703 r.)

w modym wieku straci ojca. Chowa si, pod opiek stryja

Aleksandra, sdziego ziemskiego kaliskiego, potem kaszte-

lana gnienieskiego, naprzód w kolegium jezuickiem w Ka-

liszu, póniej w seminaryum owickiem i na kursach teolo-

gicznych Akademii krakowskiej. Dwudziestoletnim wypra-

wiony do obcych krajów, »po naukach mniejszych, w ojczy-

nie odbytych, — donosi o swoim dobrodzieju kanonik Pstro-

koski, — polerowa rozum w Rzymie «. We Francyi oglda
lub delfina z Mary Leszczysk, »na które wesele — tego

szczegóu nie przepomnia sam zapisa w swym geograficz-

nym foliancie, — miaem szczcie zapatrywa si w Fonte-

neblo«. Prowadzi po drodze pamitnik szczegóowy, Diarium

peregrinationis, gdzie z dnia na dzie skrupulatnie zapisywa

przygody podróne. Niewiele tu wicej znajdzie nad opisy
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kocioów, procesyi, obrazów i pamitek witych. Jednak

ciekawe s te wraenia modego kleryka polskiego za gra-

nic, z których moe kiedyindziej damy wyjtki. Ciekawe

znowu nietyle dla swej treci, ile dla braku treci; cie-

kawe, bo wykazuj widnokrg mylenia dziwnie cieniony,

osobliwie stpion wraliwo. Jakesz inaczej, ywotniej,

barwniej, obficiej, wygldaby pamitnik z podróy wo-

skiej z czasów Kochanowskich, Janickich. Ale, naówczas

Polak by zaiste spóczesnym spóczesnej sobie Europy

XVI wieku, dotrzymywa jej kroku, cywilizacyjnie by jej

równym. Teraz, w XVIII, pozosta za ni w tyle; i w tym

czasie, kiedy ju piesz do Woch na pielgrzymk Mont-

faucon, Montesuieu, Brosses, kiedy ju toruj drog dla

Winckelmanna, Goethego, Gibbona, — polski podrónik po-

jawia si na ziemi klasycznej jak prostaczy, zapóniony

prowicyonalista, jakby z innego wiata, innej epoki. Do-

dajmy, i nie tylko stopie inteligencyi, lecz sam sposób

wysowienia si modego ubieskiego nie przynosi adnego

zaszczytu jego mistrzom kolegiackim; prowincyonalna ka-

liska jego acina pena jest bdów stylistycznych, a na-

wet gramatycznych, gdzieniegdzie póniej poprawianych

nieudolnie star rk prymasa. Gdzieniegdzie tylko, — gdy
nawet stary prymas, z luboci przegldajcy swoj mo-
docian »literatur« pamitnikarsk, do koca nietgim

zosta acinnikiem; i jego dojrzaa epistolarna acina, ile

jej mielimy w rku, jest sztywna, napuszona, nigdzie nie

ujawnia lepszego oczytania klasycznego.

Wkrótce po powrocie do kraju wykona ubieski luby
kapaskie. W 1728 r. wzi kanoni gnieniesk; w tym cha-

rakterze dotkn si te niebawem ycia publicznego, urz-

dujc od kapituy w 1730—1 r. jako wiceprezydent trybunau

koronnego w Piotrkowie. Niebawem zosta kanonikiem i scho-

lastykiem krakowskim. Podczas bezkrólewia po Augucie II,
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kiedy cale niemal duchowiestwo polskie, z prymasem Po-

tockim na czele, stano przy Stanisawie Leszczyskim,

ubieski wraz z kapitu krakowsk poszed za swoim

biskupem. Lipskim, sprytnym a niewybrednym w sposo-

bach stronnikiem przeciwnej partyi saskiej. Asystowa te
koronacyi Augusta III. Stay odtd, przynajmniej na czas

duszy, stronnik dworu saskiego, wszed tym sposobem na

drog nagród i zaszczytów. 1740 r. mianowany od króla

pisarzem w. k. po Dembowskim. Wzi nastpnie bogate opa-

ctwo paradyskie, wraz z przynalenemi do niego znacznemi

posiadociami na Szlsku pruskim. Trzyma si woli i fa-

woru dworskiego, lekce od Brtihla waony i wanie dla-

tego forytowany, jako powolne narzdzie a pilny praco-

wnik. Potem czas jaki przeladowany by przez ministra,

idcego wtedy z Famili; póniej jeszcze, po dokonanem

zerwaniu midzy Czartoryskimi a dworem, wrócony do ask

Briihla przez Mniszcha; uywany w sprawie ostrogskiej

przeciw ksitom, uywany do praktyk sejmikowych w sie-

radzkiem, do godzenia trybunalskich niesnasek, do innych

draliwszych jeszcze misyi. Kiedy z jednej takiej misyi

szczliwie si wywiza i dla obduonego Brtihla uzyska

znaczn poyczk z funduszów wojewódzkich, za t przy-

sug — tem milej widzian u dworu, e w tej samej chwili,

z wybuchem wojny siedmioletniej, dwór, ogoocony z do-

chodów saskich, gwatownie potrzebowa pienidzy, — so-

wit otrzyma nagrod, mianowany w r. 1757 arcybisku-

pem lwowskim. Popieszy w roku nastpnym na Sejm war-

szawski 1758 r., zakócony przez sporn spraw oddania

ksistwa kurlandzkiego ulubionemu synowi królewskiemu,

ks. Karolowi; po zerwanym Sejmie uczestniczy w radzie

Senatu, gdzie wbrew oporowi Czartoryskich sprawa ta w du-

chu ycze królewskich rozstrzygnit zostaa; podziko-

wa królowi za arcybiskupstwo, popierajc tu gorco spraw
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ks. Karola i pozosta nawet w Warszawie, aby osobicie

uczestniczy przy akcie uroczystym inwestytury królewi-

cza na ksistwo kurlandzkie. Tyle lojalnej wdzicznoci

wnet na now od dworu zasuyo sobie nagrod. Ledwo

powróciwszy do Lwowa, zosta ubieski przez dobrodzieja

swego Mniszcha, ju w marcu nastpnego 1759 r. znów

wezwany do Warszawy, na skutek nagego w Skierniewi-

cach zgonu prymasa Komorowskiego, dla objcia otwar-

tego tym sposobem najwyszego w Kociele polskim wa-

kansu. W rzeczy samej, ju po dniach kilku (11 marca

1759 r.) otrzyma od Augusta III nominacy na pryma-

sostwo.

Wyniesiony tak wysoko, owczyc sieradzki, cigle bez

wielkich wzgldów traktowany przez Brtihla, od którego

przecie ju adnej wyszej nie móg czeka promocyi, —
nie z wyrachowania, lecz z zadranitej ambicyi zbliy

si ku Czartoryskim; póniej odda si w rce ich przyja-

ciela i opiekuna, posa rosyjskiego, starego Kayserlinga,

który doskonale t ambicy prymasowsk umia w nim

podnieca i gaska. Ju od r. 1762, we wznowionej spra-

wie kurlandzkiej, w racej wrcz sprzecznoci do poprze-

dniego swego stanowiska wyranie stawa ubieski opo-

rem dworowi, podnosi gos przeciw inwestyturze ks. Ka-

rola, istotnie nielegalnej, lecz bynajmniej nie z pobudek

legalnych zwalczanej. Jednak, z waciw sobie mikko-

ci, niezdolny oko w oko sprzeciwi si »majestatowi «, za

sowo askawe króla na radzie senatu odstpuje Czartory-

skich i stwierdza swym podpisem uchwa senack na rzecz

królewicza, przeciw której razem z ksiciem kanclerzem

zaoy mia protest. Zawzita kiedyindziej Familia ten za-

wód wybaczya prymasowi, utrzymaa z nim cis zay-

o: wiedziaa, e jeszcze jej bdzie potrzebny.

Ta wyrozumiao niebawem dobrze si opacia. mier
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Augusta sprowadzia bezkrólewie, ubieskiego uczynia in-

terrexem. Jego poparcie dao Familii do rk wszystkie atuty

w rozpocztej grze elekcyjnej. Tutaj dopiero mia okazy
w caym blasku wystpi prymas -midzykról. Notyfikacye

o wakansie tronu, listy wierzytelne, poselstwa na cztery

strony wiata, do króla Obojga Sycylii, do padyszacha,

pisma odrczne od monarchów z tytuem »kuzyna« lub

»Jego Wysokoci prymasa«, co dnia wielki zjazd na poko-

jach prymasowskich przy Senatorskiej ulicy, wystawne

obiady, uroczyste audyencye, baldachimy, oracye, bbny, —
jednem sowem, wspaniao dekoracyjna z wierzchu, le
osaniajca zupen nico mniemanej gowy pastwa, jego

z urzdu sternika, który, sam o tem nie zdajc sobie sprawy,

zosta prawie od pocztku bezkrólewia lepem narzdziem

dla przeparcia elekcyi stolnika litewskiego. Obrany zosta

wreszcie Stanisaw-August: ubieski, po audyencyi uro-

czystej, danej w szopie posom zagranicznym — to jest sub-

alternom poselskim, gdy posowie nie fatygowali si sami,—
po trzykrotnem do Stanów zapytaniu, z zachowaniem skru-

pulatnem wszelkich form tradycyjnych, z powag, jak gdyby

stawa wobec zbrojnego rycerstwa, zgromadzonego dla obioru

Walezyusza, okrzykn na Woli elekta Poniatowskiego;

z przejciem si, jak gdyby namaszcza Batorego, woy
mu koron w witojaskiej katedrze — w sam obrany przez

elekta dzie wita Katarzyny II (25 listopada 1764 r.).

Wdziczny Stanisaw-August nie szczdzi odtd pryma-

sowi swoich wzgldów. Mianowa go pierwszym kawalerem

orderu w. Stanisawa (w maju 1765 r.), czsto go odwie-

dza, dopytywa o zdrowie, nie pozwala wyprowadza si

<io schodów; atwo cakiem go ujarzmi tani askawoci
monarsz, w jakiej celowa. Jednak adnego odtd wpywu
nie mia ubieski na sprawy publiczne, cho do nich nie-

raz z urzdu bywa wzywany; o wpyw zreszt nie dobi-
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ja si wcale, gdy te sprawy odtd zanadto poczynay si

wika. Cicho przesiadywa w Skierniewicach, cigle sa-

bujc, odwiedzany przez goci z Warszawy, sam rzadziej

widywany w stolicy. Dla porzdku, utrzymywa sta ko-

respondency z Modziejowskim, byym swoim sekretarzem,

a waciwie kierownikiem, który mu w cigu 1765 i 1766

roku posya z Warszawy rzekomo poufne relacye polity-

czne; beztreciwo tej korespondencyi najlepiej wiadczy,

jak may bra udzia prymas w yciu publicznem kraju.

We wrzeniu 1766 r. zjecha ubieski do Warszawy na

fatalny Sejm padziernikowy tegoroczny; w maju nastp-

nego 1767 r. zjecha tu ponownie do Skierniewic dla uczest-

niczenia w fatalniejszych jeszcze, rozpoczynanych przez

Rosy robotach dysydenckich. Za tego ostatniego swego po-

byt«], nagle zasabnwszy gwatownie, zmar tutaj w War-

szawie w czerwcu 1767 r., w szedziesitym czwartym

roku ycia.

Jeszcze dwa sowa o pisarzu i mówcy. »wiat w swo-

ich czciach wikszych i mniejszych... geograficznie, chro-

nologicznie i historycznie okrelony, opisaniem religii, rzdu,

rewolucyi, praw, zwyczajów, skarbów, ciekawoci i granic...

przyozdobiony, dla ciekawego a nie prónujcego oka pol-

skiego podany«, — oto drobny uamek z tytuu imponuj-

cej ksiki ubieskiego. Zdobi j, naprzeciw portretu

Augusta III w zbroi, któremu dzieo byo powicone, ma-

lowany przez Brandeisa portret wasny autora, do rzad-

kie wiadectwo prónoci pocztkujcego pisarza. Wyglda
ze starannego sztychu twarz tusta, dobroduszna, o rysach

regularnych, z wyrazem uroczystym pozujcego skupienia.

Ta wielka ksika, która podzidzie zapewnia ubie-
skiemu kt wygodny w historyach literatury, w swoim

czasie przyjta bya z deferency, nalen jej objtoci
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i stanowisku autora. Uczony Wojciech Szylarski. przema

wiajc do pisarza »wiata« z obfitoci superlatywów, mo-

ebn jedynie, kiedy si przemawia acin, nie waha si

zamianowa go historiae yictor orbis, tryumfatorem dzie-

jów powszechnych. Ciekawsza, e jeszcze po stu latach

uczony Bartoszewicz daje reprymand Baliskiemu, i »nie

wnikn w ca warto »wiata « ubieskiego. Dobrze

zrobi sumienny badacz »Staroytnej Polski «, e nie wni-

ka, albowiem ta warto równa si zeru. Foliant ubie-
skiego, póniejszy od krótkiego arcydziea Montesieugo

o Rzymie, od gruntownej ksiki Lengnicha, jest niestra-

wion i niestrawn kompilacy, bez porzdku i skadu^

bez adnej erudycyi, nawet bez erudycyi teologicznej. Po-

dany na czele spis »autorów, z których ta ksika jest ze-

brana«, powouje Picioksig obok Horacego, Theatrum Euro-

paeum obok w. Augustyna; nowsze oczytanie autora nie

wznosi si ponad Pistoryusza i Zaaszowskiego. Rzecz otwiera

si na stworzeniu wiata, historya Woch rozpoczta od Ja-

nusa, dzieje Polski od potopu i synów Jafetowych. Ksika
godn jest uwagi chyba pod wzgldem jzykowym, jako

próba, nader zreszt nieudolna, uzupenienia ubogiej termi-

nologii swojskiej. Dzia polski, zawierajcy elementarne

wiadomoci do geografii i ustawodawstwa krajowego, by
nastpnie przedrukowany i, zdaje si, pilnie czytany. Nie

wiele wicej pochlebnego umiemy donie o wymowie u-
bieskiego, jako pasterza i statysty. Jego gosy na radach

senatu, zachowane w drukach spóczesnych, pitrzce

si od nienaturalnych peryodów i nieszczerych wykrzykni-

ków, spodzone zostay na obraz i podobiestwo gorszych

wzorów ze »Swady « Daneykowicza. W swoich kazaniach

i listach pasterskich, jakie uwieczni na wasnych toczniach

owickich, nigdzie ubieski nie przypomina Skargi i Bir-

kowskiego, nie daje przeczuwa gortszego tchnienia Wo-
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ronicza, lecz, wykadajc rzecz podug regu, w dwócti

czciach i trzeciej konkluzyi, cakiem si zapatruje na

drewnian wymow Balsama i Ubermanowicza, na nie-

smaczn sztuk Laciowskiego, którego suctia najchtniej.

II.

»Byem na koronacyi króla i Pana teraniejszego

Augusta III (17 stycznia 1734 r.) pierwszym praatem, jako

naówczas scholastyk krakowski, do assystowania koronie

królewskiej, sacra peragente episcopo cracoviensi Joann
Liipski^ et ex post cardinali creato. (Koronacyi za dope-

ni biskup krakowski Jan Lipski, mianowany póniej, 1738

roku, kardynaem). Do assystowania za królowej koronie

by Komorowski, na on czas kanclerz krakowski, a tera-

niejszy primas regni.

In anno 1740 (na otwarcie Sejmu 3 padziernika t. r.)

byem wokowany na kazanie sejmowe na wotywie sejmo-

wej przez ks. Czartoryjskiego, biskupa poznaskiego. Eodem
anno byem wokowany do Dworu i nominowany przez NN.

Pana pisarzem w. k. post ascensus subsecutos post fata

(po awansach nastpionych zaszym 12 listopada 1738 r.

zgonie) prymasa Potockiego, na prymasostwo zembeka
(Krzysztofa-Antoniego) na kujawskie Grabowskiego; i po

tym, post fata biskupa warmiskiego zembeka (Krzysztofa-

Jaua), na warmiskie kujawskiego, na kujawskie przemy-

skiego Czapskiego, na przemyskie kamienieckiego Siera-

kowskiego, a na kamienieckie Dembowskiego, pisarza w. k.

Anno 1741 pojechaem in IX-bri do Drezna, vocatus

(woany) do boku królewskiego i dedykowaem primatias
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laboris, opus historico-geographicum (pierwszy pód) NN.

królowi, polskim stylem wydrukowane w Wrocawiu in

duobus tomis in folio. Po dedykacyi uczynionej miaem
aeudyency u króla in Dominica prima Adventus (pierwszej

niedzieli adwentowej, t j. 3 grudnia) i na tej audyencyi

NN. król mi kaza zosta przy boku swoim, gdziem NN.

Panu poprzysig tacita mente et corde, wierno na pra-

wach polskich ufundowan. Pierwsze lata moje, konsekro-

wane w wiernoci i prawdzie, byy zupenie akkredytowane

w sercu królewskiem, bo adnego papieru król nie podpi-

sa, jeeli przezemnie nie by weryfikowany. Ten kredyt

mniej podoba si na ów czas kanclerzowi w. k. Zauskiemu,

a teraniejszemu biskupowi krakowskiemu, ale, e sam na

ów czas nie mia serca królewskiego, znalaz przyjació

swoich akkredytowanych u Dworu, przez których miny po-

demnie podsadza... Poniatowski (Stanisaw wojewoda mazo-

wiecki) powróci z Francyi 1742 po senatus consilium (radzie

senackiej, w maju t. r.) wschowskim, i na ów czas w Drenie

inspirowany przez Zauskiego, kanclerza w k., pocz se-

kretnemi minami wysadza mój kredyt i atwo dokaza

me inscio (bez mej wiedzy), bo kto praevidere móg w czo-

wieku mutum. daemonium; ile, e nikt na ów czas nie po-

trafiby mi zada in publico, ebym by mia etiam mente

pecare (choby myl zgrzeszy), przeciw NN. Panu in fide,

justitia et veritate. wiadkiem tej niemej negocyacyi nie-

godziwej list, pisany z Otwocka przez kanclerza Zauskiego

do Poniatowskiego do Drezna, aby mnie ode Dworu amo-

veret, którego kopia listu dostaa si Bieliskiemu marsza-

kowi w. k., któr autentyczn przepomnia Zauski na sto-

liku pod kobierczykiem w pokoju gdzie nocowa, i ten zna-

laz kamerdyner, marszakowi w. k. Bieliskiemu oddawszy

go. I gdyby by marszaek w. k. posa mi go do Drezna,

pewnie na ów czas intryga podobna stwierdziaby mnie
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bya w sercu królewskim. Przestrzega mnie prawda Bie-

liski listem, abym by ostrony, ale tylko anonyme, i tru-

dno byo domyle si mutum daemonium Poniatowskiego,

który szeptaniem tylko szkodzi mi u Briihla ministra i Gua-

riniego, teologa jezuickiego. Odtd i minister i jezuita cale

mi nie byli favorabiles i nie zaywali mnie do papierów

koronnych, tylko Ogrodzki, wychowaniec Poniatowskiego,

z Saulem subalternem ministra (Briihla), wszystko robili,

i odtd zaczy si mocne abusus w kancelaryi królew-

skiej, alias kto wicej da, ten otrzymywa gratias regias;

jako ci dwaj mocno spieniyli si i inne absurda dziay

si. Ja z tem wszystkiem, uwolniony ab oper publico (od

spraw publicznych), zawsze byem ad latus regium i zaw-

sze dobrze pooony w sercu Maachowskiego, na ów czas

podkanclerzego koronnego i jemu we wszystkiem dopoma-

gaem, o co mnie obligowa, w pracach kancelaryi koronnej.

In anno 1745 obligowanym by od ministra, abym do

Drezna wokowa Potockiego, wojewod bezkiego; jako

sprowadziem go po zakoczonej wojnie i pokoju, w Dre-
nie uczynionym (25 grudnia), bo immediate przed tym po-

kojem król pruski (Fryderyk II). ...Drezno odebra (18 gru-

dnia). Jam by w Drenie i widziaem wszystko, co si

dziao, i u króla pruskiego byem na obiedzie, co mi wiele

po tem pomogo. Potocki wojewoda przybywszy, ukada-

limy wraz ex mente króla i ministra sistema sekretne in

ordine do jednoci w królestwie i do skutku sejmów do-

chodzenia. Sekret by midzy nami trzema. Z tem wszyst-

kiem Poniatowski go doszed, prewencye poczyni, i na nic

si wszystko zdao, i owszem Potocki wojewoda dysgracyo-

wany i na mnie pomsta zostaa in subseuens (na potem).

Kardyna Lipski fatis cessit (zmar 20 lutego 1746 r.)

na ów czas; biskupstwo krakowskie po nim król da Zau-

skiemu kanclerzowi, a za tym na Sejm dyspozycya pie-

OWA STULECI* T. I!. O
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czci mniejszej zostaa zawieszona. Sejm by 1746 (otwarty

w Warszawie 3 padziernika, zerwany, dla wiec wniesio-

nych do Senatu, 14 listopada) pod Lubomirskim marsza-

kiem (starost kamierskim); caa izba poselska na funda-

mencie prawa mnie samego zalecia do pieczci królowi,

bo we wszystkich instrukcyach koronnych i litewskich jam

sam jeden by rekomendowany od województw, hetmani

wszyscy, senat cay zalecili mnie. Ale król za instynktem

ministra i familii Czartoryskich mnie exclusit, oddawszy

piecz wielk Maachowskiemu a mniejsz ks. Wodzickiemu,

dziekanowi krakowskiemu, bynajmniej nie rekomendowa-

nemu a statibus, jako prawo mie chce. i owszem obsta-

bat prawo przeciw niemu de scartabellis (o szlachcie no-

wokreowanej). Ale na ów czas prawem nie rzdzono si^

tylko sic volo, sic jubeo.

...Jam we wszystkiem z wol Bosk zczyem si

i lubo caa familia Czartoryskich i minister Brtihl chcieli,

abym si by w Polsce zosta, ten kredyt ich tak mocny

cale mi nie zaszkodzi, bo król sam z woli swojej kaza
mi zosta ad latus suum i pojechaem do Drezna.

Anno 1748 król mi da opactwo paradyskie, wakujce
po Zauskim od dwóch lat, którego opactwa dobra zna-

czniejsze le na lsku, a za tem zayem trudnoci z kró-

lem pruskim, bo Zauski przysig mu wierno na cae
opactwo, alem ja wyrobi, em tylko przysig super boni&

in Silesia jacentibus (na dobra opackie na Szlsku pru-

skim), i król pruski mi posesy kaza dóbr odda. Bya to

roczna negocyacya i z kosztem moim, alem dokaza, e co

Zauski, kanclerz w. k. zgrzeszy przeciw prawu, jam pi-

sarz koronny naprawi. I oto chciano czyni akklamacye

przeciw Zauskiemu na sejmie 1748-vi, ale przecie zabieg

temu Dwór i jam nie chcia wzrusza wrzawy. Tego dnia

umar prymas Szembek (6 lipca) i król zaraz prymasostwo
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odda Komorowskiemu, proboszczowi krakowskiemu, za re-

komendacy familii Czartoryskich.

...T bytnoci w Drenie (1750 r.) przyby do nas

marszaek n. k. Mniszech z on (polubion t. r. Ameli
Brtihlówn) i, z dawna askawy, przyjacielem mnie sobie

przybra i odtd nie odmieni mi serca i askawoci; jako

wiernie i nieustannie sentymenta moje lubi i najczciej

one naladowa. Przez co wkrótce profitowa, bo przy

flegmie i cierpliwoci ministra sobie skaptowa jako ojca

ony swojej, królowi zupenie podoba si i odtd palpi-

tare zacz kredyt Poniatowskiego i familii. Roku 1751

umar hetman w. k. Potocki (19 maja), buawa oddana Bra-

nickiemu a polna Rzewuskiemu, przyjacioom Mniszcha, mar-

szaka k. Poniatowski wzi kasztelani krakowsk, ale

wszystkie wakanse w Wschowie (na radzie senackiej 4

czerwca) poszy za rekomendacy Mniszcha anno 1752, przed

sejmem grodzieskim. W Grodnie na sejmie anni 1752 nie

byem... Na tyra sejmie jeszcze familia profitowaa, kiedy

piecz wielka litewska oddana Czartoryskiemu a mniej-

sza jego ziciowi Sapiehowi, w czem nie dotrzyma Mni-

szech planty, uoonej ze mn i potem tego aowa.
Dwór powróci do Drezna (16 grudnia) po sejmie zer-

wanym w Grodnie (26 padziernika)... T bytnoci mar-

szaek Mniszech stwierdzi sobie zupeny kredyt u króla

i mnie zupenie zacz rekoncyliowa u ministra... Interim

Dwór przeeranie najwicej w wielkopolskiej prowincyi pra-

cowa. Jara na reassurapcye trybunaów koronnych do Piotr-

kowa by posyany dla atwego ich dojcia, poniewa zerwa
si by trybuna w jednyra roku (1749); ja, raajc zierastwo

sieradzkie po sobie, bo rodzonego brata pisarzera a podsdka

Walentego ciotecznyra, mogera wiele przez nich uspokoi

trudnoci. Jara na sejraikach regulowa posów na sejra

i deputatów na trybuna. Jam w Wielkopolsce kredyt Dwo-
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u Dworu. Jam najwicej pisa róne sistemata, róne di-

plomata i inne trudne, ale i skuteczne negocyacye. Jam

zacnych igodnyci ludzi zaleca i skutecznie Dworowi re-

koncyliowa i zjedna... Jam poda sposób in sistemate se-

curo et secreto, jakim Dwór doszed, e ci, którzy najwi-

cej Dworowi byli niby przyjaznymi, (Czartoryscy) ci sami

oczywicie wbrew Dworowi machinowali; i to pokazao si

na sejmie anni 1754-ti. Na tym sejmie interes ordynacyi

(ostrogskiej) zamiesza stany Rzpltej; przeciw temu zamie-

szaniu wiele pracowa musiaem, bo i posów i sejmiki

i familie musiaem regulowa w prowincyi wielkopolskiej,

instrukcye po sejmikach ukada, aby ordynacya ostrogska

na fundamentach praw dawnych utrzyma si moga i het-

maska wadza wzia vigorem w exekucyi prawa uczy-

nionej, et jus majestaticum robur przy niedochodzcych

sejmach. ...Prymas odstpi Dworu favore Czartoryskich,

przez co i w trybunale dekretami notowany, i honor jego

prymacyalny zdeptany, straci kredyt u króla, straci

u Dworu, straci in omnibus subselys i straci in populo.

1754 .. de 9. Marty... (z Drezna). Konferencye z kan-

clerzem w. k. (Janem Maachowskim), codziennie ugszczaj

przeciw dysmembracyi nie godziwej (ordynacyi ostrogskiej);

jako co poczta odbieramy wielkie projekta pisane, druko-

wane scripta, bronice indivisibilitatem ordynacyi; a do tego

wypisa listy ks. Sanguszko (Janusz, marszaek n. 1.; jego

list do prymasa, 16 lut. 1754 r.) do wszystkich senatorów,

ministrów i nas urzdników koronnych, justyfikujc swoje

prawa dziedziczne ordynacyi. Ale na te listy responsa ode-

bra, mocno zbijajce tego ausura przywaszczenia sobie

tych dóbr nierozdzielnych i cale dependujcych od decy-

zyi Rzpltej; najfundamentalniejszy nad wszystkie jest res-

pons jeden od hetmana p. k. Rzewuskiego (Respons woje-
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wody podolskiego na list Sanguszka, druk. 1754), drugi od

wojewody bezkiego Potockiego, trzeci od wojewody inflan-

ckiego Szembeka, które s i wydrukowane. Z strony za
ksicia Sanguszka dotd adnych skryptów nie masz,

w których by ufundowana moga by pretensya jego praw,

prócz listu kanclerza w. k. do ksicia Sanguszka.

16. Przyby tu Mniszech, podkomorzy w. 1. (Jan, brat

Jerzego marszaka), z pukownikiem Zboiskim z reprezen-

tacyami mocnemi od hetmana w. k. (J. KI. Branickiego);

jako mocne skrypta po francusku dali królowi przeciw

ks. Sanguszkowi, kanclerzowi w. k. i przeciw ksitom
Czartoryskim i Lubomirskim. Z Warszawy znowu przy-

sano tu z grodu intromissy ks. Sanguszka do ordynacyi,

in virtute, administracyi jemu danej od . p. króla Augu-

sta II go, co evincere powinno, e ordynacya subest decy-

zyi reipublicae, et in scissa republica, iuri majestatico

(Rzpltej, za w razie niezgody Rzpltej — decyzyi królew-

skiej); jako za króla Jana i za króla Augusta II wyszy
byy komisye i administracye do teje ordynacyi.

27. Marty. W interesie ordynacyi zakócenia pro et

contra mocne memoryay królowi podane dla gruntownej

informacyi króla, in ordine ad futuram decisionem ex parte

regis, i z których fundowa si mog praeliminaria ad pa-

ciscendas partes, ile e z nich król moe pozna palpabi-

liter, która familia tych intryg jest pocztkiem in ordine

ad piscandum in turbido (w mtnej wodzie owi)...

27. (czerwca, z Warszawy, dokd za przybyym 21

z Drezna królem popieszy ubieski, zabawiwszy krótko

po drodze w Paradyu). Tego samego dnia król mianowa
do projektu uoone in ordine do zgody zakóconej ordy-

nacyi ostrogskiej, jako to: ex parte sua regia biskupa ku-

jawskiego Dembowskiego, Mniszcha marszaka n. k., grafa

Brtihla ministra swego i generaa artyleryi k; ex parte
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interesantów i ks. Sanguszka — Wielopolskiego, wojewod
sandomirskiego, Massalskiego, kasztelana wileskiego h. p. 1.,

ks. Czartoryskiego kanclerza W. Ks. L. Interim król ka-

za pisa listy mocne do ks. Sanguszka, aby sam in per-

sona zjecha do Warszawy, in ordine do widzenia NN.

króla i do wzicia rodków na uspokojenie tej ordynacyi. Ja-

ko eby by sam zjecha, zapewne wyperswadowa by da
sobie, eby by przez manifest grodowy skasowa ten po-

dzia kolbuszowski (akt podziau ordynacyi ostrogskiej spo-

rzdzony przez Sanguszk 7 grudnia 1753 r.); ale nie chcia

przyjecha, udajc si chorym; inni za supponebant (przy-

puszczali), e interesanci zatamowali jego przybycie, co

im wiele szkodzio u króla.

28. Junij. Deputowani a majestate zaczli konferencye

swoje w sali zimowej. Na najpierwsz kwesty zgodzili si

wszyscy, e ordynacya ostrogska jest prawdziwie ordyna-

cy, i e podpada dyspozycyi Rzpltej; ale ks. Czartoryski,

kanclerz w. 1. zupenie opposuit si, e to s dobra dzie-

dziczne ziemskie et per conseuens podpadajce sub inte-

grum jus sukcessyi. Ta kontradykcya mocno zamieszaa

bene sentientes wszystkich zaraz na pocztkach, i lubo

duej potem konferencye trway, ale zawsze bez adnego

skutku. A to przynajmniej król zmiarkowa palpabiliter,

kto by przeciwny uspokojeniu si w tych domowych kót-

niach i kto by origo mali. Kanclerze obydwa koronny i li-

tewski ex primis custodibus legum respondebunt przed Pa-

nem Bogiem...

1755. de 20 January (z Drezna, gdzie, po zerwanym

31 padziernika przez Strawiskiego Sejmie, stan król

z powrotem 21 grudnia a za nim ubieski 30 grudnia

1754 r.). Dzi opera nowa Aetyusza reprezentowana bya
z dekoracyami arcywspaniaemi, i ledwie gdzie w Europie

praktykowanemi dla których theatrum znacznie rozsze-
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rzone i zduone, bo okoo 104 koni jezdnych, 8 muów
i 8 wielbdów wchodz w kawalkad na tryumf zwyci-

stwa Ecyusza przeciw Hunnom. Zjazd tu liczny cudzo-

ziemców.

25... Z Francyi wró wiele zego, bo król zacz bi-

skupów exulowa a parlamenta protegere, w których wi-
ksza cz jest opini du pere Queniel (jansenisty Quesnela).

Yerendum, aby Francya calvinismo non adhaereat, ile e
tam jest summa irreligio (najwiksza bezbono), której

ze biskupi zabiegaj, parlamenta im s przez to przeciwne

i koniecznie praeteadunt jurysdykcy etiam duchown im

odebra.

de 9. Aprilis... Donosz i o tem, e ks. wojewoda ru-

ski regimentowi swemu gwardyi k. przykaza, aby szel-

gów saskich nie przyjmowali, przez co tu sobie wiele szko-

dzi i podobno mocny contraorder odbierze. Notandum, e
caa Polska teraz zatkana szelgami samemi saskiemi, jako

i tynfami i Szostakami, oraz groszami brandeburskiemi, tak,

e ju wcale nie znajdzie ani talarów bitych ani szelgów

starych, przez co zupenie zuboony bdzie kraj, jeeli to

potrwa. Jako nulla spes ordinis, z racyi zakóconych fa-

milii i tej fatalnej ordynacyi ostrogskiej. Tynfy, te cudzo-

ziemskie i szóstaki, jako i szelgi, zostan de necesse w Pol-

sce; grosze za pruskie nieomylnie skasowane bd swoim

czasem w Berlinie, et per conseuens moneta ta wszystka

faszywa u nas musi mie cursum. Donosz tu, e Jabo-

nowski, stolnik 1., bije proprio ausu szelgi, o co Dwór pi-

sa mocny list do podskarbiego w. k. (Karola Odrow-Siedl-

nickiego), aby zabroni podug prawa. Pruskie tynfy fa-

szywe take po Polsce lataj. Podobnych faszywych mo-

net srebrnych jest wiele w Niemczech, jako i nowych

luidorów czyli fryderykodorów berliskich. U nas za w Pol-

sce, e sama bya pruska moneta, król umylnie kaza bi
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tynfy, szóstaki i szelgi, eby kurs monety by swego króla

a nie innych monarchów...

22 (maja, ze Wschowy, dokd król 20 maja uda si
si z Drezna na rad Senatu). Audyency publiczn w se-

nacie mia pose turecki. Król by na tronie pod baldachi-

mem siedzcy, ministrowie take przeciw królowi byli

w krzesach. Pose turecki przyby z znaczn kalwakad
(sic) na koniu, obok niego jecha pukownik Miaskowski,

chory kaliski, a z drugiej strony pukownik Rydzyski;

ci posa zaprowadzili do senatu; pose, wszedszy do se-

natu, zaraz wzi w rce credentiales (listy wierzytelne)

i z niemi poszed z trzema inklinacyami ku królowi, które

NN. Pan zaraz odebra od niego i one odda kanclerzowi

w. k. Pose turecki potem cofn si i na wezgowiu usiad

przeciw królowi tak dobrze, e i króla senatorów widzia

przed sob, potem mia mow krótk, z wyraeniem kom-

plimentu od nowego cesarza swego (Osmana III) i z owiad-

czeniem królowi i Rzpltej przyjani ssiedzkiej. Ten kom-

pliment tumacz turecki potwierdzi po polsku, na który kan-

clerz w. k. od króla odpowiedzia. Potem kanclerz pyta si

posa, czyli mia wszelkie wygody w drodze. Po komplimen-

tach pose rejterowa si do pobocznego pokoiku przy se-

natorskiej izbie i tam kaff i konfiturami by czstowany^

a potem obiad jad publicznie z senatorami i ministrami

w sali królewskiej; król za prywatnie jad. Podczas obiadu^

w kociele bito i trbiono za zdrowie monarchów. Po trze-

ciej godzinie pose turecki z t parad i kawalkad by
odprowadzony do rezydencyi swojej w pobliskiej wsi.

20... (sierpnia, z Drezna, dokd wróci ubieski 18).

Obligowany jestem ode Dworu, abym jecha dla mienia

oka na sejmiki deputackie w Wielkopolsce, w sieradzkiem^

w czyckiem i wieluskiej ziemi, a potem ebym by
w Piotrkowie na pocztek trybunau dla utrzymania mar-
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szakiem subiectum bene visum Dworowi i interesom ordy-

nackim. Przydany mi jest ad hoc opus wojewoda woy-
ski Potocki i ode Dworu pisano do niego, aby przyby do

Piotrkowa...

de 25 Aug... Eadem die w nocy wyjechaem z Drezna

in commissis ode Dworu do Poznania, potem w sieradzkie

dla sejmików deputackich, potem do Krotoszyna, stamtd

do Piotrkowa, gdzie zakoczywszy wszystko szczliwie

ad mentem Dworu, spoczem w opactwie mojem parady-

skiem, a do Drezna przybyem 25 IX-bris, dobrze przyjty.

Przez czas niebytnoci mojej u Dworu cokolwiek stao si

krótko namieniam.

30 sierpnia... W Rzymie papie (Benedykt XIV) zaka-

za, aby do Polski adne odtd retencye nie wychodziy

na dwa beneficia curata (duszpasterskie) i kiedy mnie ra-

dzono si ex parte kardynaa protektora (Gianfrancesca

Albaniego) i pisano mi z Rzymu, czyli ten zakaz nie jest

przeciwny potrzebom nacyi polskiej, favore duchowiestwa

na funkcyach, jam prawd napisa, e gdzie canones, con-

cilia et mores louuntur, tam justitia et veritas triumphat,

a zatem pluralitas (kumulacya) beneficiorum curatorum jest

nie godziwa, s sposoby w rkach biskupów ditare (wzboga-

ca) tych, którzy s in functionibus, s prelatury, kanonie

w kollegiatach, s prebendy, etc; byle biskupi ich nie dawali

kreaturom swoim plebeys (pospolitakom), zapewne mog
niemi ukontentowa tych, których na funkcye publiczne

ka obiera. Za tym moim responsem zaraz publikowany

zakaz papieski i lubo potem prymas i biskupi zayli o re-

laksacy instancyi króla samego, z tem w^szystkiem papie

nie da sie flectere i zapewne nie odmieni.

1. VIII-bris wyjechalimy z bratem moim (Floryanem,

pisarzem ziemskim sieradzkim) do dóbr pod Piotrków,

stamtd w sam w. Franciszek stanlimy w sobot w Piotr
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kowie i zaraz do nas przyszli wojewoda woyski Potocki

i krajczy k. Maachowski, którym oddawszy listy a woje-

wodzie instrukcy ablegacyi naszej, umówilimy midzy
sob praeludia in ordine do ustanowienia trybunau. Wo-

jewoda woyski, praeventus od krajczego, proponowa nam,

e Zauskowski, deputat sieradzki, nie moe si utrzyma.

Ja z bratem, menaujc krajczego, nie sprzeciwilimy si

tym razem wojewodzie, lubomy powiedzieli, e hetman

w. k. jego zaleci mocno i e JW. marszaek (n. k, Jerzy

Mniszech) jemu favens zupenie. Nazajutrz w niedziel z rana

ta sama trudno uczyniona. Interim Zauskowski mia
take manifestantów swoich przeciw Opaliskiemu (depu-

tatowi piotrkowskiemu), kandydatowi do laski. Tego dnia

przybyli wojewodowie mazowiecki (Micha Rudzieski), raw-

ski (Stanisaw widziski) malborski (Jakób Dziayski) i ka-

sztelanowie poznaski (Melchior Gurowski), kaliski (Mikoaj

Chlebowski), midzyrzecki (Ignacy Twardowski), kruwicki

(Józef Gbocki), i wszyscy duchowni i wieccy deputaci.

Prezydent (trybunalski, Dobiski, sufragan gnienieski)

prywatnie przyjecha z asystency tylko wojewody woy-
skiego i Opaliskiego, nie od Wolborza. Opaliski czsto-

wa solennie. Gurowski, kasztelan poznaski, z now tru-

dnoci przyby, chcc otrzyman kondemnat na kapitule

gnienieskiej, zrzuci prezydenta i wiceprezydenta, od

przysigi onych arcendo, o co przemówiem si mocno z Gu-

rowskim i przestrzegaem ich, aby dali, sobie spokój; inte-

rim wojewoda woyski, pogroziwszy, benevole potem z nimi

traktowa. Wieczór wszyscy hurmem do mnie przyszli. My
z wojewod, krajczym i z bratem zamknlimy si, chcc
primario uoy trudno o Zauskowskiego, którego take

wokowalimy do siebie; ale jak ci uparli si przeciw Za-

uskowskiemu, tak Zauskowski przeciw Opaliskiemu,

i kiedy kwestya, kto bdzie marszakiem, wojewoda odpo-
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wiedzia: niech kto chce bdzie, byle poczciwy, cho nie

Opaliski. T trudno jam cierpliwie zniós, menaujc
krajczego, który praeyenit wojewod mocno, pod preteks-

tem niby, e Zauskowski jest totus familii Czartoryskich,

a, mera ratio bya, e si go obawia dla sprawy kanclerza

w. k. z sukcessorami kardynaa Lipskiego, z którymi Zau-

skowski skoligowany. ebym tedy nie wyda si by, e
jam go chcia utrzyma, musiaem polityk nadrobi i sam

przeciw Zauskowskiemu deklarowa si; bo kiedy woje-

woda atwo pokaza favore jego, e pozwoli na niego,

bylimy si z bratem rczyli za niego, mymy denegavi-

mus (odmówili) i tak rozeszlimy si. Zauskowski chcia

w nocy odjecha i odstpi od funkcyi; jam go zatrzyma.

6. VIII-bris. Nazajutrz rano przyszed do mnie egna-

jc; jam i brat mój zatrzymalimy go, aby czeka u ber-

nardynów. Interim sdzia, podsdek ziemski przyszli do

mnie z sieradzanami, petendo consilium favore Zauskow-

skiego, jako deputata sieradzkiego. Ja, wiedzc zawzito
wojewody, przez krajczego zdementowanego, powiedziaem

im te formalia: wecie z sob pisarza ziemskiego, brata

mego, idcie cae ziemstwo hurmem z sieradzanami do wo-

jewody woyskiego, 1-mo procie go, 2-do rczcie si za

Zauskowskim, 3-tio powiedzcie, e jest tu okoo 150 siera-

dzanów, nie dadz sobie krzywdy czyni — a notandum,

e wojewoda z krajczym, wymówili si, e na szablach

ka roznie faventes Zauskowskiemu i sprzeciwiajcych

si Opaliskiemu, o czem mi powiedzia wojewoda malborski,

i z tej racyi t sieradzanów odwag radziem. Moja rada

miaa skutek zupeny; ziemstwo prosio si i rczyo wo-

jewodzie, a sieradzanie burcze poczli przeciw krajczemu.

Wojewoda z krajczym i z nimi wszystkimi do mnie przy-

szli; Zatuskowskiego zaprosilimy od bernardynów; mani-

festantów uspokoi i obydwie strony, et sopita zupenie dif-
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ficultas. Inne manifesty przeciw deputatom pouspokajane,

bo byy niektóre. Tandem trudno jeszcze nam zostaa

ostatnia Gurowskiego uhamowanie od kondemnaty, której

lubo w kociele nie bylibymy suchali z racyi wielu, oso-

bliwie, e i Gurowscy mieli na sobie kondemnaty, i e na

pótory niedzieli dopiero ta kondemnata bya otrzymana

na kondescencyi przeciw kapitule: z tern wszystkiem ra-

dzimy byli z wojewod t dysput uspokoi propter obser-

vantiam i kocioa i osoby starego senatora Gurowskiego.

Poszlimy wszyscy do refektarza jezuickiego i tam znale-

limy media ukontentowania Gurowskich. O jedenastej go-

dzinie wotywa i kazanie byo, a o pierwszej przysiga de-

putatów. Przed kad przysig deputatów tak z kapitu,,

jako i z województw diploma elekcyi gono czytane bya
przez komornika ziemskiego ad mentem legis anni 1726,

czego dotd aden trybuna nie obserwowa. Prócz ducho-

wnych 7 wielkopolskich deputatów, a 6 maopolskich przy-

sigo. O drugiej na ratusz trybuna poszed i tam unanimi

suffragio obrali Opaliskiego ad mentem Dworu intencyo

wanego. Traktowa prezydent, jam si rejterowa i cay
dyaryusz po francusku opisaem tak grafowi Briihlowi mi-

nistrowi, jako i JW. marszakowi n. k., i o 10 w nocy szta-

fet wyprawiem prosto do Lipska. Ta sztafeta przysza

10. VIII-bris do Lipska i wielkie ukontentowanie sprawia

królowi et ministerio, jako mi o tym opisa JW. marsza-

ek z Lipska w licie swoim, osobliwie z racyi, e spokoj-

nie trybuna wedug serca Dworu ustanowiony. Jako
wojewodowie mazowiecki i malborski mojej polityce i cier-

pliwoci przypisali ugodzenie tych trudnoci i wojewoda

mazowiecki pisa o tem do hetmana.

1756. 12 Junij (z Drezna, dokd ubieski 4 wróci

z Paradya). Pose francuski (Broglie) mocno sollicytuje

ministra, aby król accedat do alliancyi wiedeskiej z Fra-



— 77 —

oy (t. j. traktatu wersalskiego 1 maja 1756 r.), ale dotd

nulla resolutio z wielu racyi, a najbardziej z przyczyny

ssiada niebezpiecznego (Fryderyka II). Ta sama racya

konwinkuje i posa cesarskiego (Sternberga), który o to
samo traktuje. Z Neapolim donosz o mierci znacznego

piewaka kastrata, któremu na nagrobku napisano te dwa
wiersze francuskie: Poitle ni coq, rehut du poiilailler, Jai

si% nicmger et hoire, et sept notes hrailler.

19. Junij. Z Petersburga donosz, e tameczny Dwór

nie kontent z Williamsa (posa angielskiego), zbytnie go-

rco traktujcego, i jedne scienda s, e ju wyjecha bez

poegnania Dworu. Supponitur, e Rossya jedno trzyma

z Wiedniem i z Francy; jako donosz, e w Petersburgu

jest graf Douglas, officyer wojska francuskiego, który ne-

gocyuje przyja Moskwy z Francy, i e tene jest do-

brze przyjty od Carowy (Elbiety Piotrówny) i od mini-

strów. M. Gross, pose moskiewski u Dworu naszego, jeszcze

nie publikuje rezolucyi Dworu swego; z tem wszystkim

sprzeciwia si przyjani Dworu naszego z pruskim i cz-

sto po pole pruskim (Maltzahnie) konferuje z ministrem.

Nasz Dwór in neutralitate zostanie i wcale nie odstpi

Wiednia, Eossyi i Francyi.

de 23. Junij... Spargitur tu z Szlska: 1-mo e król

pruski mocno armuje si, 2-do kontrybucye ma sobie ka-

za prenumerowa na 3 lata razem z Szlska, 3-tio, e
z miast i wsiów wszystk mód zabra chce do Branden-

burgii z Szlska, 4-to e cay Szlsk dysarmowa zamy-

la. Racy daj, e obawia si, aby te traktaty przyjani

dworów: wiedeskiego, wersalskiego i petersburskiego nie

byy fine (celem) odebrania Szlska i ponienia mocy jego.

30. Junij... W Gdasku yta aszt skoczy na 220 z.

pruskich, a pszenica tylko na 160, z racyi, e wiele kra-



- 78 —

jów yta potrzebuj, osobliwie na t wojn morsk (fran-

cusko-angielsk).

de 7. July... Tu w Saksonii król ordynans podpisa,

aby w 15 dniach wojsko aukcyonowane byo i kampowao
pod Pirn circa 20 July.

8. July. W garderobie królewskiej JW. marszaek obli-

gowa mnie pod sekretem, abym wynalaz exempla da

wniejsze, jakimby sposobem bytno królewsk ekskuzowa

przed Sejmem, ile po wyszych ju (w czerwcu) uniwersa-

ach; a to in casu, jeeliby przyjazd przez Szlsk by nie-

bezpieczny, nad czem actu desudo (obecnie si mozol),

de 10. July. Ustawicznie teraz szepty o wojnie bli-

skiej, ale i o tej konjurac\i szwedzkiej (sprzysieniu t. zw.

Czapek, zakoczonem ciciem Horna). Ja aktualnie pisz

projekt in ordine do listów cyrkularnych w ekskuzowaniu

króla od bytnoci swojej na Sejm i w odoeniu Sejmu,

Interim ostronie pisaem do kanclerza w. k., aby, jeeli

moe, przyby tu do króla pod pretekstem na dzie orde-

rowy.

de 15. July. Projekt oddaem. Interim odbieram inten-

cye Dworu do wyjechania do Polski nietylko wzgldem

sejmików poselskich, ale najbardziej dla negocyowania

sumy wielkopolskiej dla grafa Brtihla, ministra, na dobra

sierakowskie. Na co odebraem plenipotency specyaln na

pukownika Irowskiego i róne listy do senatorów i innych.

30. Augusti (z Poznania, dokd wyjecha ubieski

z Drezna 20 lipca w sprawie uzyskania poyczki dla Briihla).

Wyjechalimy z bratem do Zoczowa, spodziewajc si za-

jecha drog na poczcie JWP. marszakowi n. k. w Wie-

leniu, ale z tej poczty niespodziewan wiadomo odebra-

limy, e kuryer w nocy z Drezna przybieg do Warszawy

z kontraorderem, aby poczty nie posyay koni na trakt

królewski, ze król nie bdzie w Warszawie, i e wojska
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pruskie niegodziwie weszy w Saksoni hostiliter i e król

nasz ma si 1. VII-bris retyrowa z wojskiem saskiem

w okopy przy Kónigsteinie w górach i z nim JWP. mar-

szaek.

22. VIII-bris (z Bukowca). Król sam przyjecha z kró-

lewiczami Ksawerym i Karolem wieczorem i za nim wkrótce

przyby graf Bruhl z grafow i z marszakiem n. k., któ-

remu doniosem, e w Poznaniu wszystko stao si szcz-

liwie...

23. Ylll-bris... Graf Brtihl mi dzikowa za negocya-

cy skuteczn, od którego razem i deklaracy orderu dla

wojewody malborskiego odebraem, dla siebie za wdzicz-

no in omnibus desideriis JWP. marszaek n. k. mi za po-

wiedzia, e ju wiedzieli o wszystkiem tym sposobem.

Grafowa królowa w^^szuka kazaa bab czesk, której

w kiju zaszpuntowany list mój oddaa. Ta baba przesza

przez obóz pruski i saski (pod Pirn, gdzie August III zam-

knity by od Fryderyka) z kijem i onego oddaa samemu
JP. marszakowi n. k. w kwaterze królewskiej; z tego kija

doby listu mego, i przeczytawszy królowi i ministrowi, bo

po francusku pisany, król zaraz powiedzia z ukontento-

waniem, e zupenie ze mnie kontent. JW. marszaek n. k.

powiedzia mi genuine te sowa, e król i minister maj
mnie teraz za najpierwszego do promocyi; jako sam mi-

nister mi te sowa powiedzia po kilka razy, e mi król nic

nie bdzie denegowa o co tylko prosi bd. Tene JWP.
marszaek obligowa mnie, ebym do Poznania króla od-

prowadzi.

1757. 10. January (z Warszawy). Poniatowski, stolnik

1., stan w Petersburgu (wyprawiony 13 grudnia 1756 r.

za drugim nawrotem, ju w charakterze urzdowym po

selskim) i na audyencyi pierwszej mia mow... przytern

króla pruskiego nazwa hydr, któr, przydusiwszy, po-
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trzeba zupenie zagubi i zatraci, dlaczego uprasza imie-

niem l^róla naszego o mocny sukurs i jaknajprdzej; na co

odpowiedzia minister carowy (Bestuew) w krótkici so-

wach, e carowa przyjmuje wdzicznie posa od króla

i Rzpltej polskiej i deklaruje wszelk pomoc, z t rezerw,

e zarówno (t. j. na równi, chodzio o tytu cesarski) zaw-

sze chce traktowa gowy koronowane, bez ujmy onym
powagi... Po odjedzie hetmanów k. i 1. jeszcze in X-bri,

dotd adnej rady publicznej,, nie byo u Dworu w inte-

resach Rzpltej. Midzy familiami zda si by jedno
i przyja, bo i obiaduj wraz, i assamble wieczorne

odprawiajc wraz, i cauj i ciskaj si; z tem wszyst-

kiem w rozdaniu wakansów zawsze strona kada swoje

kreatury utrzymuje, nieukontentowanie do Dworu szerzy

si, odia przeciw ministrom excrescunt zazdro mnoy si

13rzeciw wszystkim, którzy officium suum u Dworu adim-

plent. Szepty mocne et odia przeciw tym, którzy favent

ministrom akkredytowanym u króla. Sotyka (Kajetana,

póniejszego biskupa krakowskiego za przyja z marsza-

kiem najwicej marszakowi odia parit i^rodzi) w caem
królestwie. Std nulla spes unionis animorum et nec con-

siliorum w Rzpltej.

Interim anno 1757 in Aprili umar arcybiskup lwow-

ski Wyycki. Jam pierwszy by in mente króla, ale fami-

lia Czartoryskich, nie mogc sami, nasadzili carow..., e
ona sama pisaa 3 listy do króla favore Szeptyckiego. Król,

potrzebny w tej wojnie moskiewskiej potencyi, determino-

wa arcybiskupstwo lwowskie Dembowskiemu, po nim ka-

mienieckie Szeptyckiemu, sufraganowi uckiemu... 27. IX-bris

tedy (po mierci Dembowskiego Mikoaja nominata lwow-

skiego tknitego paraliem 17 listopada) anno 1757 w nie-

dziel adwentow pierwsz, i w t sam, w któr anno

1741 w Drenie królowi poprzysigem wierno przy pi-
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sarstwie k., wokowany na audyency od NN. króla i Pana,

nominowany zostaem arcybiskupem lwowskim cum plausu

generalnie w^szystkich... Proces cay odebraem i zaraz za-

paciem nuncyuszowi (Monsignorowi Serra) 100 duk.; audy-

tor nie wzi 30 duk.; pisarzowi nuncyaturskiemu 30 duk.;

pro familia (dla suby) nuncyusza 15 duk.; spowiednikowi

nuncyusza 10 duk.; efficit duk. 155. NB. Audytorowi musz
wicej da. 14.X-bris posaem weksel do Rzymu na 300 d.;

28. X bris na 200 duk.; 8 Febr. na 125 duk.; efficit 625

duk. Ta suma zupena by powinna na ekspedycy ca,
podug dyspozycyi taksy, wyraonej mi z Rzymu od Roka-

taniego agenta. Posaem take Rokataniemu plenipotency

ad petendum et ad recipiendum pallium a SS-mo.

...Annus 1762-dus 17. VII-bris (z Warszawy). Chcc
poprzedzi Sejm i uatwi jedno midzy familiami, wy-

jechaem z (owicza) i stanem incognito wraz z Kazi-

mierzem ubieskim, starost lelowskim, w paacu swoim

warszawskim.

26... Miaem u króla audyency wzgldem Kurlandyi,

z której... chc() wyzu ks. Karola a przywróci Birona;

daem zdanie moje, e ten interes, nie wspomniony do in-

strukcyi na Sejm od wojew^ództw posom, nie moe by na

Sejmie traktowany, ale, jeeli Sejm dojdzie, mona posa

wielkiego wysa do carowy (Katarzyny II) dla negocyo-

wania w tej materyi favore ks. Karola. Wyraziem królowi,

e wakansów (litewskich) przytrzymanie i do Sejmu rozda-

nie niepewne dojcie Sejmu ominuje, dlaczego yczyem,
aby król odda województwo wileskie Pociejowi staremu,

wojewodzie trockiemu, a po nim uczyni nadziej Ogi-

skiemu (Michaowi pisarzowi p. 1., oenionemu z Aleksan-

dr kanclerzank Czartorysk), dla ukontentowania Czar-

toryskich. Do buawy p. zaleciem Sosnowskiego (Józefa,

pisarza w. 1.), i mow i sercem dzielnego kawalera, i upe-

DWA STULECIA. T. II.
"
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wniem, e Sejm dojdzie. Tego samego dnia przestrzegem

grafa Brtihla, e jeeli król nie odda wakansów litewskich^

Sejm si rozdwoi i sam Brtihl na honorze moe szkodowa^

bo przeciw niemu caa moc Czartoryskich ma by wywarta,

l-ma VIII-bris. Konferency miaem z woli królew-

skiej u siebie w 5 osobach (t. j. ze starym Bruhlem, Bra-

nickim, Wacawem Rzewuskim i Mniszchem Jerzym)., na

której przestrzegem Brtihla, e ks. wojewoda i ks. kan-

clerz w. 1. (August i Micha Czartoryscy) owiadczyli si

przedemn, e jeeli ich instancye za Ogiskim do woje-

wództwa wileskiego, a za Brzostowskim (Michaem, ko-

niuszym w. 1.) do buawy p. nie wezm skutku, tedy

wszystk zawzito przeciw niemu wywr. To ja mu do

ucha wyraziem, ale on na tej konferencyi wyjawi, przeto

jam potwierdzi to samo, bom to z ust ks. Czartoryskich

mia i o to prosili ranie, ubom im mocno perswadowa,

aby radom caej ojczyzny interesem partykularnym nie

zaszkodzili, na co oni odpowiedzieli, e ludzi godnych za-

lecaj, a e Dwór zamyla im szkodzi, przeto i Sejm

mniej potrzebny, jeeliby za rad Dworu poszed, i wiele

innych racyi etc, »tym czasem Briihl sam odpowie nam

za to«. Na tej konferencyi jam przeoy mocne refleksye,

aby król mia wzgld na rozdanie wakansów, jeeli chce

interesowi kurlandzkiemu dogodzi, ile nic nie masz prze-

ciwnego zarzuci rekomendowanym; a lubo ks. Czartory-

scy Briihlowi chc szkodzi, ale zapewne umoderuj si^

jeeli bd ukontentowani. Inni ichmocie, jako hetmani

obydwa, marszaek w. k. i Brtihl, zalecili królowi Radzi-

wia (Karola) i Sapieh (Aleksandra-Michaa, wojewod

poockiego, hetmana p. 1.) z owiadczeniem, ebym ja do-

niós królowi mentem ksit, e ci chc obydwa wa-

kanse, albo nic, i gro si; alem ja odpowiedzia, e ta

groba nie przeciw królowi, ale przeciw Briihlowi.
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2. VIII-bris. Jechalimy wraz z hetmanem w. k. (J.

KI. Branickim) publicznie na audyency do króla..., i kiedy

król pyta si mnie, czyli Czartoryscy pretenduj obu-

dwóch wakansów albo nic, odpowiedziaem: »e WKM
ka im przyj do siebie, to co zechcesz zrobisz z nimi;

eby za grozili si przeciw majestatowi, to nie jest, ale

to prawda, e maj niech przeciw Bruhlowi«. Hetman
to samo stwierdzi i obydwa wraz prosilimy króla, aby

dobroci swoj umoderowa rozdanie wakansów, ile e
Sejm potrzebny z wielu przyczyn, ale najbardziej z inte-

resu kurlandzkiego. Z tej audyencyi pomiarkowaem mo-

cn prewency w sercu króla przeciw familii ksit
(Czartoryskich). Tego samego dnia wieczór przybyli do

mnie graff Briihl z Mniszchiem, marszakiem n. k., z alem
przeciw mnie, jakobym ja królowi nie owiadczy intencyi

i zdania konferencyi onegdajszej, a najbardziej em nie

dokadnie wyrazi pogroenia familii przeciw królowi, bo

im przewidziao si, e to jedno jest gniewa si przeciw

Brtihlowi, co i przeciw królowi, lub e contra. Odpowie-

dziaem na to z pasy, »e jako pisarz k. w Drenie mu-

siabym z pokor odpowiada na to, ale jako prymas
i medyator prosz skromnie ze mn mówi, ani krytyko-

wa mnie. Wiem, com królowi powiedzia; ani si spra-

wia z tego nie powinienem, ile ministrowi cudzoziem-

skiemu (t. j. saskiemu, Briihlowi). Familia Czartoryskich

nie na królu mci si chce, ale na Brtihlu; król moe
wyjecha do Saksonii, ale wiem, e mi nie zostawi woj-

ska tym czasem, jak zamiesza si królestwo. Ja nie ina-

czej, tylko moderowa musz duchy; przeto zawczasu

musz w tej konjunkturze medyatora powinno czyni,

i prosz mi da pokój «. Przeoyem im konsekwencye

wszystkie, ale surdo fabua narrata (guchym perswado-

waem). Byli po tym u mnie ksita (Czartoryscy), opo-

6*
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wiedziaem im moje obroty, podzikowali mi, osobliwie za

to, em u króla moderowa ich myli favore tronu.

4. VIII-bris. Po wotywie i kazaniu Sejm zacz si,

ale na alterkacyach o gosy solwowana sesya; Dwór za
cale odpad od moderowania duchów i owszem sekretne

formowa do izby poselskiej nowe wiolencye pod star la-

sk Maachowskiego (Adama, krajczego w. k.).

5. VIII-bris. Po zacztej sesyi o gosy trudnoci za-

chodziy trudnoci, w których zamieszaniu Poniatowski,

stolnik 1. (Stanisaw August), dopomnia si gosem mo-

cnym, aby Brtihl (Fryderyk, starosta warszawski, syn mi-

nistra) jako cudzoziemiec umkn si z poselskiego miej-

sca, a ten by posem z warszawskiej ziemi. Na ten od-

gos porwano si do szabel i w tej scysyi solwowano se-

sy bez najmniejszej kropli krwi rozlania, bo zaraz mode-

rowano pasye. Po tej tragedyi, nigdy nie praktykowanej

in officina legum, rozdzieliy si partye posów na dwie,

z których jedna najznaczniejsza familii Czartoryjskich

bya u mnie tego dnia przed wieczorem, wszyscy na ko-

niach. Poniatowski, podkomorzy k. (Kazimierz), pierwszy

mia mow do mnie, po nim ks. Adam Czartoryski (ge-

nera ziem podolskich). Poniatowski stolnik 1., Rzewuski

(Franciszek, wojewodzie podolski) pisarz k., Pociej, stra-

nik k., i inni; wszyscy za mówili w jednej materyi, a-

lc si, e izba poselska pod szablami, na jedno imi

Briihla podniesionemi, e wolny gos cierpi, etc. Jam po-

dzikowa za t wizyt i deklarowaem majestati donie
o tej krzywdzie publicznej.

6. VIII-bris. W izbie poselskiej sesya w zakóceniach

itidem (równie) solwowana. Tego dnia pojechalimy wraz

z hetmanem w. k. do króla na audyency z doniesieniem

o nigdy niepraktykowanej wiolencyi w izbie poselskiej, -
dajc, aby król zaleci marszakom wielkim obojga naro-



- 85 -

dów, aby ci inkwirowali authores sceleris i ubezpieczyli

rady posów i aby hetmanowie wielcy asystencyi dodali

bezpieczestwu publicznemu, ile e sub armis caa izba

poselska napenia si. Jam o to mówi wszystko, marsza-

ek w. k. (Franciszek Bieliski) doniós, e autor szabli

dobycia jest pewny litwin z asystencyi ks. Radziwia mie-

cznika 1. (Karola), nazwany Sylwestrowicz. Audyencya ta

na niczem zesza, jak prdko wydawa si zacza pra-

ktyka Dworu w tej wiolencyi. Ani sposoby moderacyi

chciano przyjmowa. Tej nocy spraktykowany manifest

i pose, wraz stolnik ciechanowski, zwany Szumakowski

na zerwanie Sejmu. Notandum, e na tej audyencyi z he-

tmanem w. k. u króla umówilimy byli z sob, aby kró-

lowi reprezentowa potrzeb wielk Sejmu nie tylko z przy-

czyny monety i aukcyi si, ale te i wasnego interesu

królewskiego dla negocyowania z Dworem petersburskim

interesu kurlandzkiego favore ks. Karola, syna królew-

skiego; i Sejmu tego dojcie atwe proponowa mielimy,

aby tylko król nas upewni, e piecz mniejsz cedet

Zamoyskiemu, wojewodzie inowrocawskiemu. Ale dwor-

skie ministeryum, przeniknwszy podobno nasze myli,

wraz z nami weszli do króla i król inn matery zacz,

ale do skutku nie przywiód, wzgldem kary na Sylwe-

strowicza, aby przez to nie wydaa si fakcya dworska.

7. Vlll-bris jest urodzenia królewskiego; u mnie obiad

wielki dla wszystkich senatorów i ministrów cudzoziem-

skich. Sejm zerwany tego dnia przez manifestanta wyej
wyraonego.

16. Audyency miaem u króla, na której conclusum,

abym u siebie mia konferency z senatorami i ministrami,

i król mi odda punkta desideriorum: 1-mo czyli ma by
senatus consilium; 2-do czy na radzie senatu ma by pro-

ponowana materya kurlandzka, czyli te tylko przez me-
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morya; 3-tio co za propozycye wynikn maj do rady

senatu.

18. VIII-bris. Ta konferencya po poudniu o 4 godzi-

nie bya u mnie; na niej 48 senatorów byo przytomnycti,

a 5 ich chorowali. Rozdwojone byy sentymenta. Jam z ks.

Czartoryskimi przemówi si z racyi, e tej konferencyi

przeciwni byli, ale, memi racyami skonwinkowani, zezwo-

lili. NB. Ta moja animozya przeciw familii daa pozna
Dworowi, em cale nie by przywizany do Czartory-

skich, i owszem, jak Dworowi, tak i im prawd reprezen-

towaem. Odtd byem z Dworem i z famili dobrze...

20. VIII-bris. Audyency. miaem u króla...; król mi

wyrazi owiadczenie, e bardzo kontent ze mnie z przy-

czyny, e prawd mówiem ks. Czartoryskim, bronic

powagi prymasowskiej w utrzymaniu konferencyi, i doda

mi te sowa: »bro prymasie mojej powagi królewskiej,

ja przyrzekam, e prymasowskiej powagi zawsze broni

bd».
25. VIII-bris. Rada senatu zacza si w zamku prze-

zemnie i przez biskupów ad 30, kontynuowana przez wo-

jewodów, kasztelanów i ministrów. Wolno mowy obaczy
po czci drukowane, ale to pewna, e wiele mów byo
gorszcych publicum, które zwad, nie rad, mogy na-

zwa si, i wbrew prawu..., najprzykrzejsza za bya kry-

tyka mowy Zamoyskiego (Andrzeja, wojewody inowro-

cawskiego), godnego senatora, ale t krytyk refutowa

ks. Czartoryski, kanclerz w. 1. Ale i to pewna, e niech

nas Pan Bóg broni od podobnych rad senatu, bo takie nie

s przykadem, ale zgorszeniem in illo alto subselio.

17 (listopada). Z kanclerzem 1. traktowaem o tyche

sposobach do jednoci, ale zmiarkowaem dylacy jego do

przybycia Kayserlinga (posa rosyjskiego, wtedy w drodze

bdcego z Petersburga)...
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19. W tych dniach przyby wojewoda kijowski (Fran-

ciszek Salezy Potocki) i uoon rekoncyliacy midzy
córk jego a czenikiem k., synem Briihla, do skutku

u siebie przywiodem przy bytnoci hetmanów k. obu-

dwóch, przy grafie Briihlu i marszaku w. k. Jako wkró-

tce pobieg czenik po on, przywióz, i piknie z ni
yje.

1763. 19 (lutego z Warszawy). Ks. wojewoda ruski

by u mnie incognito z owiadczeniem planu swego jako-

wego wzgldem poprawy nieustannych bezprawiów (t. j.

planowanej przez Czartoryskich, za ówczesnej choroby

królewskiej, konfederacyi generalnej przeciw królowi);

i kiedym go reflektowa niebezpieczestwem konsekwen-

cyi, ruiny kraju i zamieszania nieskoczonego, odpowie-

dzia, e co si stanie, wszystko stanie si atwo i bez

znacznej szkody i trudnoci. M. Aloy (agent saski, krea-

tura królewicza Karola) doniós mi, e król dzi osabia,

ale ku wieczorowi ozdrowia i cale zdrów po posiku po-

traw mocniejszych. Tene otworzy mi tajemny projekt,

in casum fatorum króla, do korony ks. dom Filipa (ks.

Parmy), którego Hiszpania, Francya i Wiede mog pro-

mowowa, o co negocyacye sekretne u tych dworów agi-

tuj si...

21. Biskup krakowski (otyk) dopomina si, aby mu
moja warta bia w bbny; ale nescit quid petit: biskup

nie hetman, novitas summa nie bywao tego, i caa War-

szawa mieje si z tej pretensyi...

27. Ks. kanclerz w. 1. by u mnie, któremu owiad-

czyem nadziej jednoci, byle mi desideria poda, coby

daa familia jego od króla. Odpowiedzia, e nie damy
czego innego, tylko aby prawa król i Dwór obserwowa,

aby co wypado z obrbów praw, przywrócone byo, i aby

kady minister swoj powinno czyni. Doda i to, e cale
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nie mamy z kim co mówi, ani komu wierzy, król bez

rady, bez gowy, samemi bajkami rzdzi si; co wszystko

jest prawda, bo i ja we wszystkiem doznaj wiele niedo-

godnoci i odmian. Doda i to ks. kanclerz, e plant pe-

wn maj do egzekucyi przywodzi, ale o tej mysterium

zachowuj, upewniajc, e adna potencya do tej planty

nie wmiesza si. Z Dworem nie chc adnej jednoci. Bi-

rona utrzymuj przy ksistwie kurlandzkiem...

18. Marty rano byli u mnie cum resultato (z uchwa
rady senackiej odbytej 7—15 marca) marszaek z hetma-

nem p. i z innymi wiel, gdzie publicznie powiedziaem,

e krzywda prawu dzieje si ex hoc resultato i e salw
musz doda przy podpisie, o co mocny rozgowor i Dwór
zalk si. I kiedy mi powiedziano, e król moe ciej
zapa na zdrowiu, deklarowaem podpisa bez salwy,

wyraziwszy ustnie, e wol cum multis errare (z wieloma

bdzi), jak soli sapere (samemu mie rozum), i to do

dawszy, e przed Sejmem votum moje mnie wywiadczy,

miane na radzie tej, gdzie ja zawsze ad trinos ordines

referow^aem ten interes (kurlandzki), ani te to resultatum

ma w sobie vim aliquam legis (jakkolwiek moc prawn).

Przed czwart byem na poegnaniu u króla; nie bawiem
sabego na nogi; doniosem o mierci wojewody kaliskiego

i zaleciem zasuonych. W pó do pitej resultatum czy-

tane podpisaem w przytomnoci króla. 10 senatorów nie

podpisali. Jam podpisa z przyczyn: 1-mo e favore ks.

katolika; 2-do obawiajc si, abym nie przyspieszy kró-

lowi ciszej choroby, ile w tej materyi król mocno apren-

dujcy by; 3-tio e to resultatum nie ma nullam vim le-

gis; 4-to e nie chciaem sprzeciwi si ministrom pacis

et belli necnon pluralitati; 5 -to em poprawi to resulta-

tum tak dobrze, e sine tribus ordinibus nie moe mie
skutku, bo go mona tak tumaczy. Chciaem ja przy
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podpisie przyda: leg firma manente (z zachowaniem

mocy prawa), ale, kiedy mocno proszono, zostaem przy

samym podpisie. Interim zabiegiem skrupuom innym spo-

sobem, ebym u przeciwnych nie by cenzurowany na

po tym...

13 (sierpnia). Hetman pisze, e przybdzie wkrótce,

Briihl pisze, e król kontent ex zelo meo (z gorliwoci

mojej) okoo ojczyzny, Schmitt (rezydent saski) ma za li-

sty, e Brtihl odstpiony od doktorów i e ks. Karol po

dobno bdzie przybrany do rzdu z królem, e w Sakso-

nii zamieszanie wewntrzne, e tam sejm zaczty, e pie-

nidzy cale nie masz, rzdu adnego, i e marszaek Mni-

szech adnych rezolucyi nie odbiera od króla in desiderys.

Ks. Karol za donosi, e co on czyni, król kontent, i std

speratur intimior do rady królowi dla dobra ojczyzny na-

szej, jeeli tak jest. Umówilimy si z Mokronowskim (J-

drzejem, generaem, stranikiem p. k., aby M Aloy zebra

punkta ad tractanda z Kayserlingiem. A tymczasem Kay-

serling deklarowa wysa kuryera do wojska (rosyjskiego),

aby si zatrzymao i do Wilna nie zbliao si. U mnie

obiady z muzyk dla wszystkich przytomnych...

16 Aug. Pose Kayserling by u mnie o 10 z rana;

konferencya z nim duga, przy obecnoci Mokronowskiego

i JX. Audytora (Jdrzeja Modziejowskiego). Rezolucya taka:

1. e wojska... umkn si do swego kraju; 2. trybuna li-

tewski niech sdzi, byle Radziwi nie rzdzi nim (trybu-

na wileski otwarty 21 kwietnia pod lask Karola Ra-

dziwia); 3. trybuna piotrkowski, aby bez adnych asy-

stencji wolny si zacz podug prawa; ,4. poprawa praw

do Sejmu niech zostanie; 5. Kurlandya take do Sejmu;

6. interes Briihlów take do Sejmu. Sam za pose chce

czyni imieniem familii ks. Czartoryskich, jeeli nie przy-

bd. Wojewoda podlaski (Bernard Gozdzki) ma list od
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marszaka Mniszcha, jako jest mocno przeciwny tej radzie

naszej warszawskiej. Ale ks. Karol upewnia, e król

kontent...

10. VII-bris (ze Skierniewic, dokd wróci ubieski
9 wrzenia). Zastaem wiadomo ciekaw i pewn, bo

stwierdzon przez pobonych kapanów i wielu panów tam

przytomnych. To jest: e 4. VII-bris w Uniejowie nad ko-

legiat i nad miastem pokazaa si sfera albo cyrku na

niebie; soce byo chmur zakryte; sfera ta bya koloru

tczy, od pónocnej strony wychodzca in modum soca,

która, zbliywszy si nad koció, trzy okrge cyrkuy

uformowaa nad kocioem z kolorów tczy od pónocy

i zachodu. Przeciw tym cyrkuom, od pó wschodu i od

pó poudnia jedna kolumna czerwonego koloru, a od wpó
poudnia i od zachodu druga kolumna ótego koloru ufor-

mowaa si przeciw niej, i powoli obydwie zniky; sfera

za w trzech cyrkuach trwaa od ósmej godziny z rana

a do jedenastej przed poudniem. NB. nastpia mier
królewska, interregnum i konfederacya.

de 8. in 9. VIII-bris. Kuryer z Drezna przybieg

Dzierzbicki, pa ks. Karola, do wojewody kijowskiego

z listem donoszcym o mierci królewskiej, jak nagej 5.

VIII-bris nastpionej. O tern rada zaraz bya midzy wo-

jewodami trzema poznaskim, kaliskim i kijowskim (Ja-

bonowskim, Twardowskim, Potockim), sekretna, i z mi-

dzy siebie czemprdzej poczt wyprawili do mnie woje-

wod kaliskiego z starost nakielskim (Rogaliskim). Ci

stanli u mnie de 9. in 10. z Niedzieli na Poniedziaek

wpó do trzeciej zrana, obudzili i zasmucili mnie mocno.

Ale i ja w tym punkcie listy podpisaem i przez kuryera

wysa kazaem do wojewody kijowskiego, do prezydenta

trybunau (ks. Cieskiego, kanonika gnienieskiego; rea-

sumpcya trybunau wyznaczona bya na 10 padziernika)
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i do ziemstwa sieradzkiego (do sdziego ziemskiego sieradz-

kiego Zaremby), aby nie zasiadali w kociele do przy-

sigi, aby rozjechali si powoli, ani trybunau zaczynali,

i uniknli konsekwencyi tumultowych. Jako z laski Bo-

skiej co ywo rozjeda si poczli i rozjechali.

10. VIII-bris Kayserling przysa take do mnie re-

zydenta Ryszewskiego z Warszawy z t nowin. Jam

zaraz tego samego dnia wyjazd swój do Warszawy deter-

minowa, nietylko dla uniknienia przyjazdu panów z Piotr-

kowa, ale i dla spokojnoci utrzymania w Warszawie. Na

noc do Guzowa zajechaem i tam kuryera zastaem z li-

stami od Elektora saskiego (Fryderyka-Chrystyana) i od

ks. Karola z doniesieniem mi mierci królewskiej. Przez

las do Miedniewic jadc, nieustann tcz przed karet

widziaem, w czystym czasie i szerzc si po lesie, do-

bre omen spokojnej elekcyi. Ta tcza na 4 tcze rozer-

wana bya; patrzyli na to ja, JKs. Audytor i p. doktór,

jadcy ze mn, i suni ludzie.

12 (z Warszawy, dokd przyby ubieski ze Skier-

niewic 11). Po mszy w. odprawionej rano, któr codzien-

nie odprawia zwykem podczas interregnum, by u mnie

Kayserling... o 10. z rana. Zaleca bardzo imieniem Dworu

swego: 1-mo Piasta do korony; 2-do e elektor niedugo-

wieczny; 3-tio e saski dom zawsze faworytami si rz-

dzi; 4-to mia on prawda list od elektora saskiego z kon-

kurency o koron i pokaza mi go, ale jako patryota

polski nie yczy; 5-to upewni mnie, e jedno zawsze

trzyma bdzie Rosya z królem pruskim favore Piasta;

6-to ewakuacy obieca... od magazynów pruskich (w Gru-

dzidzu, pozostaych z wojny siedmioletniej, pilnowanych

przez oddzia rosyjski generaa Chomutowa), ale pierwej

prosi o memorya na to, i kazaem go pisa. Dotkn ta-

ke o stolniku 1., ale zdaleka, tylko chwalc przymioty
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jego. O tern wszystkiem znosi si z nim obiecaem po-

dug okolicznoci czasu.

15. VIII-bris. W dyskusyach wielu proponuj eksklu-

zy Piasta do korony... Rezydent angielski (Wroughton)

wymówi si przeciw elektorowi saskiemu, e sama (ele-

ktorowa Marya-Antonina) rzdzi, co jest wbrew prawu

polskiemu; jako wielu o tem rezonuj, oraz i Kayserling,

który najwicej stolnika 1. przekada. Daem responsa po-

lityczne elektorowi saskiemu i samej. Pukownik Jaku-

bowski (agent Branickiego, te na odzie francuskim)

przyby; z nim najwicej de poliitcis mówiem, bo czowiek

arcyrozumny i penetrujcy. Pisz z Gdaska, e tam nie-

ustanni kuryerowie z Petersburga do Berlina et e con-

verso; znosz si te Dwory favore Piasta. Ks. Karol pre-

tenduje przyby do Warszawy favore elektora, ale nie

dozwalam i perswaduj, aby o tem nie myla. Podskarbi

w. k. (Teodor Wessel) ofiaruje mi wina i drzewa, ale non

credo.

21. VIII-bris. Konkurs panów na pokojach u mnie.

Dotd Dwór aden cudzoziemski nie odezwa si z myl
swoj wzgldem konkurencyi do korony... Rozmowy dzi

róne o królu Stanisawie (Leszczyskim), ale bezskute-

czne, bo i stary, i pónocne potencye przeciwne.

23. VIII-bris. Kazanie ks. Lachowskiego pikne. Obiad

wielki u mnie. Potoccy hetmana (Branickiego) czstuj

koron, interim zmierza si widz na elektora. M. Benoit

(rezydent pruski) deklarowa myl pana swego, e nie ina-

czej tylko Piasta zaleca równo z Kayserlingiem.

3. IX-bris. Pokoje ludne i obiad wielki u mnie. Dzi
caa chorgiew gwardyi na wart przycigna z muzyk
i zwyczajem jak do króla. Ks. wojewoda ruski z ks. kan-

clerzem 1. umówili si ze mn o czas sejmikom i Sejmowi

convocationis; ale ja chc ze wszystkimi si znie o ten
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czas, eby potem nie alili si na precypitancy albo skró-

cenie przeciw mnie; bo na tem rzecz zawisa. A tymcza-

sem przed rad senatu chc wszystkich pojedna i cale

pogodzi...

4. IX-bris. Pokoje ludne i obiad wielki u mnie. Ks.

kanclerz w. 1. mówi mi o legacy do Petersburga favore

Ogiskiego, pisarza 1. (zicia swego), alem ju determino-

wa si Lelowskiego (Kazimierza ubieskiego, starost

lelowskiego, krewnego prymasa z linii sandomierskiej),

z czego kontent Kayserling i ks. wojewoda ruski...

6. IX-bris. Obiad wielki, wszyscy byli na nim naj-

przeciwniejsi, i pokoje przez cay dzie napenione. Kay-

serling wraz ze mn i przed i po obiedzie godzilimy, je-

dnalimy wszystkich, i przecie uoylimy konfidency,

przyja i jedno, jak zupen, daj Boe, i w sercach.

Tylko jeden marszaek Mniszech nie by, bo jeszcze jest

w drodze. Sejmiki musz by odoone z przyczyny zgód

po województwach poalterowanych przed mierci królew-

sk, osobliwie w Litwie, w Prusach i na Rusi, do czego

wszystkie gowy pojednane obiecay concurrere. Ordynans,

aby Sasi umykali z Polski (puki saskie konsystujce

w Polsce pod komend generaa Renarda, które jednak

dopiero 17 listopada wyszy z Warszawy). Szambelan No-

stitz od elektora z listami przyby.

10. IX-bris. Zjazd wielki u mnie, senat cay. Audy-

ency daem publiczn posowi wielkiemu rosyjskiemu

Kayserlingowi pod baldachimem; daem mu praw, a so-

bie lew rk; senatorowie po bokach w krzesach sie-

dzieli. Mow pose mia po acinie pikn, potem list mi

odda od imperatorowej cum titulo competenti celsissimi

primatis, czego nigdy nie bywao. Obiad wielki daem ze

zdrowiem imperatorowej i Rzpltej. Ks. wojewoda ruski

wyrazi mi wielkie ukontentowanie z porzdków tak pi-
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knych interregni i zjednoczonych, osobliwie z rady senatu

(konwokacyjnej, odbytej 6—8 listopada), tak zgodnej, ja-

kiej nigdy nie byo. Ta sama rozmowa moja z hetma^

nem. Rewers dany od grafa Kayserlinga wzgldem ty-

tuu... podobny reuiritur od ministra pruskiego, z apro-

batami tyche Dworów. Partya multiplicari zaczyna si
favore elektora do korony.

13. IX-bris. Biskup kujawski (Antoni Ostrowski) da
obiad w Ujazdowie. Tame list od imperatorowej do mnie

i do wszystkich senatorów, przeciwne elektorowi sa-

skiemu, co wielu alarmowao, e przed czasem. Rezydent

francuski (Hennin) ogosi, e fortiora Petersburg gotuje za

12 niedziel, co faszywie retulit, animujc duchy... Mar-

szaek n. k. Mniszech z on przyby w nocy i doniós mi

zaraz o sobie; inni senatorowie przybyli take; fama cre-

scit o stolniku 1. do korony.

14. Pokoje liczne u mnie i obiad wielki. Rezydent

francuski w cyfrach ma od ministrów francuskich w Pe-

tersburgu, e tam 40.000 wojska w gotowoci... W czem

byli u mnie hetman i wojewoda kijowski, pytajc si, co

z tem robi; odpowiedziaem, e Francuzi czsto myl si
na swoich cyfrach. Interim ekspedycy kazaem do Porty

gotowa, a hetman instrukcy dla JP. Stankiewicza, rezy-

dujcego u Porty. Uanów saskich jeden puk bierze he-

tman w. k., drugi wojewoda kijowski, trzeci podskarbi w.

k. Przyby biskup wileski (Ignacy Massalski) i hetman

w. 1. (Micha Massalski, kasztelan wileski) i p. (Aleksan-

der Sapieha, wojewoda poocki); na jutro proszeni do mnie

na obiad.

18. Pokoje ludne i obiad wielki. Z ks. kanclerzem 1.

rozmowa wzgldem Ogiskiego wyjazdu do Petersburga

bez konsensu mego wedug prawa, o co hetman mocno

zelat, — nie z tej przyczyny hic zelus, tylko e korona
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mu w gowie przez sposób posa duskiego (Ostena), który

jest mocno w kredycie u carowy. Take rozmowa o la-

sk do konwokacyi i elekcyi, ale jeszcze rzecz nie deter-

minowana zda si by. Pisaem do Rzewuskiego ietmana

p. k., aby Radziwia, wojewod wileskiego, utrzymywa
w spokojnoci, ile e córk mu daje zam .. M. de Sacken^

ablegat od elektora saskiego dzi wyjecha do Petersburga,

najbardziej dla wyladowania czynów Ogiskiego. Podpi

saem dzi asygnacy do skarbu dla dworzan królewskich,

przy pogrzebie bdcych, kademu po 1.000 tynfów ze

skarbów obudwóch.

22. Pokoje jeszcze liczne i obiad wielki. Miasta pru-

skie odday punkta do zgody z wojewod pomorskim (Pa-

wiem Mostowskim); o ten interes zniosem si z Kayser-

lingem, a najbardziej, aby on ordynans wyda do ustpie-

nia... z Prus; ale miarkuj, e nie wynijd, pokd Czapscy

(wojewoda malborski, starosta knyszyski, kasztelan i pod-

komorzy chemiscy) nie uspokoj si cale z wojewod
pomorskim, ile e i oni armuj i miasta. Czytaem kopi
listu carowej do elektora saskiego, aby on sobie da po-

kój, a zdrowie szanowa przy rzdzie Saksonii, nie do

korony. Dzi asygnacy do skarbów podpisaem dla able-

gatów. Rzymski, neapolitaski i wenecki, jeden (ks. u-
bieski, dziekan gnienieski) zott. 40.000. Cesarski (t. j.

do Wiednia, Ossoliski, starosta sandomierski) 25.000. Fran-

cuski (Bieliski, starosta czerski) 36.000. Moskiewski, (Ka-

zimierz ubieski) 54.000. Szwedzki i duski (Ostroróg, stol-

nik czerski) 40.000. Berliski (Gadomski, podkomorzy so-

chaczewski) 21.000. Saski (Potocki, starosta smotrzycki)

25.000. Turecki (pukownik Stankiewicz) 18.000. Holender-

ski, angielski, portugalski, hiszpaski i turyski jeden (Po-

niski, starosta ostrzki) 45.000.

27. IX-bris. Na kazaniu ks. Lachowskiego byem. Po
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tym obiad wielki u mnie dla Kayserlinga, familii ksit
i wielu senatorów i ministrów cudzoziemskich, oraz i naj-

przeciwniejszych przed tem panów, a to dla sprzyjanie-

nia ich mocniejszego z sob. Kayserling pokaza mi list

wasn rk carowy pisany, cale przeciwny elektora sa-

skiego konkurencyi do korony, Piast tylko mocno zale-

cony a najbardziej stolnik 1. do korony, jako godny i mody.

Pierwszy list od niej (3 listopada) mógby by za dekla-

racy publiczn poczytany, ale drugi (5 listopada) jej wa-

sn rk, cum mysterijs (poufnie) wyraony, upewnia

i o tem, e król pruski jednego z ni zdania, ale i prze-

strzega, e dwór wiedeski i francuski mocno na elektora

negocyuj. Wyrazi i to pose, e carowa adnej eksklu-

zyi nie czyni, tylko e Piasta chce mie przyjacielem dla

harmonii z Moskw; przy tera da responsu na list Biro-

na, (który osadzony przez Katarzyn z powrotem od kwie-

tnia 1763 r. w Mitawie, domaga si rekognicyi jako ksi
kurlandzki).

9. X-bris. Ks. Karol napiera si przyby do War-

szawy i sama (Franciszka z Krasiskich ksina Karo-

lewa) na dwa tygodnie, ale ja cale niedozwalam z wielu

przyczyn do scysyi. Fertur, e elektor chce porzdnie

Turków wzruszy przeciw Moskwie, ale to jest projekt

francuski, jako i innych wiele, któremi Francya chce za-

gmatwa rady nasze, kiedy ani Wiede ani Francya pie-

nidzy nie maj po tej ostatniej wojnie generalnej. Z Mar-

szakowej n. k. (Amelii z Briihlów Mniszchowej) Wiede
cale niekontent, jako rezydent cesarski powiada. Podskarbi

w. k. egna mnie i obieca mi wkrótce wyliczy 50.000

in vim gratitudinis od Rzpltej.

10. X-bris. Ks. kanclerz w. 1. o. pruski genera mó-

wi ze mn. Marszaek n. k. ali mi si na przykr ko-

respondency z biskupem krakowskim; retulit, e ks. Fer-
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dynand brunwicki mia katolikiem zosta i e sekretne

miewa konferencye z królem pruskim; supponunt, e do

korony odezwa si moe. To samo supponunt o ks. de

Wiirtemberg, ale ja dotd adnych listów znikd nie mam...

Zewszd za nam z kraju referunt, e panowie nasi mo-

cno rekrutuj.

17. X-bris. Obiad. Kayserling doniós mi przez ks.

kanclerza mego (Modziejowskiego), e ju ma w rku
zgod carowy z królem pruskim i e wraz bd te poten-

cye promowa elekcy, aby bya jako najspokojniejsza...

21. X-bris... Kuryer dzi z Drezna o mierci elektora

saskiego (17 grudnia), który na osp, w czterech dniach

chorujc, umar, o czem i ks. Karol pisze do mnie. Ta

nowina fermentacy wielk uczynia midzy cudzoziem-

cami i wiel naszych duchów. By u mnie ks. kanclerz 1.

i hetman p. 1.; caa rozmowa o tej mierci. Przyby ks.

Repnin z on... Notandum, e wiele bajek w tym czasie

biega, bo te i powietrze ze, to i humory by takie mu-

sz. Ja za cierpliwoci si rzdz.
1764. 2-da Jan... Mocny ju odgos o kandydacyi do

korony stolnika 1., lubo inni tumacz favore ks. wojewody

ruskiego, a Kurlandy dla stolnika 1. Genera Goltz (pose

saski w Berlinie) przyby i powiedzia sowa króla pru-

skiego: »e jedziesz do Polski, donie o tem, aby spokojna

bya elekcya favore zaleconego, boby std pewn wojn
mieli Polacy, gdyby rozdwojeni...

«

6. Fama crescit, jakoby ks. brunwicki z królem pru-

skim nieustann w rozmowach mia myl do korony, ale

ta wie bez fundamentu. By dzi u mnie stolnik 1., en

gala, w licznej asystencyi...

9. Jan. Obiad wielki; nuncyusz, posowie i familia

byli u mnie. Pose francuski powiedzia mi, e król pruski

nie pewnie z Moskw trzyma. Z wojewod ruskim o pru-

DW* STULECIA. T II. 7
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skich sejmikach mówilimy, e trzeba zgodzi Czapskich

z wojewod pomorskim; i o tyme hetman z Drezna ma
rezolucy, aby on o sobie zapomnia, to bdzie mia wszy-

stkie pomocy. Brtihl, gen. artyleryi, pisa do Kayserlinga,

e chce by posem, ale odebra respons, aby tego nie

czyni, jeeli nie chce si zgubi. Ksina kurlandzka przy-

bya tu. Pukownik Jakubowski doniós mi o fermentacyi

midzy famili z racyi, aby Prusak nie odmieni, aby Tur-

czyn nie fomentowa, aby hetman nie brudzi, i kótnie

pruskie, aby non excrescunt in flammam. Ks. wojewoda

ruski mówi mi, e wojewoda kijowski 60 uanów posa

do województw kujawskich.

10. Jan. Dotd saby jestem. Jednak obiad z gociami.

Rozmowa z Zboiskim (Ignacym, kasztelanem pockim)

o pruskie kótnie, aby rodek do zgody znale; ale ten

dependuje od familii, aby wojewod pomorskiego przymu-

sili. Dla tej racyi kazaem powtórn wyda ekspedycy

na sejmiki pruskie i one odesa w rce biskupa warmi-

skiego (Grabowskiego). Ks. Repnin by u mnie i wyda si

sekretnie predemn, e... mocno rekomenduje do korony

stolnika 1.; odpowiedziaem, e nie mog asekurowa o tem,

co dependuje od zgody i jednoci Obojga Narodów i cale

od wolnej elekcyi. List od hetmana wzgldem gwardyi,

aby ta wysza pilnowa magazyny (w Grudzidzu)... Stol-

nik 1. by u mnie, abym hetmanowi wyrazi mocno, e
gwardya nie moe osabia bezpieczestwa Warszawy

i nie moe wyni; i pisaem. Wojewoda podlaski i Jaku-

bowski wieczór byli u mnie. Pierwszy variat w swoich

mylach.

12. Rezydent francuski z JP. Monet, konsulem fran-

cuskim, by u mnie i litteras credentiales od króla fran

cuskiego (Ludwika XV) do mnie odda mi M. Consul; upe-

wniaj, jako i.M. Aloy, jakoby król pruski nie pewien by
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przyjaciel carowej... Aloy powiada, e królewicz Ksawery

pewny kandydat do korony i kas sask wkrótce tu obie-

cuje, ale i pewien jest przyjani króla pruskiego królewicz

z racyi, e si ma eni z królewn prusk.

13. Obiad domowy. Rezydent wiedeski (van Swie-

ten) spargit, e w Petersburgu mocna partya promowuje

jednego z ksit Czartoryskich wbrew stolnikowi 1., i e
Ogiski nic nie zrobi w intencyach swoich przez Ostena

i tam doniós Kayserling, e z przyczyny credentialium

z Wiednia ten dwór sobie zamknie drog ad rempublicam

przez prymasa sobie przyjaznego. Takie to tu teraz wie-

ci roszcz sobie cesarscy i francuscy, których ja zawsze

polityk zbywam i zdam si wszystkiemu wierzy, ale

nie dowierza, bo dotd adnego fundamentu od dworów

swoich nie zakadaj,

14. Jan... NB. Miaem list od ks. Akkoramboniego

z przestrog do mnie ex mente eremity jednego z Woch,
ac si ex reyelatione desuper, abym skutki teraniejszego

bezkrólewia odda protekcyi Immaculatissimae Virginis et

S. Michaehs Archangeli, aby byo spokojne. Jako zaraz

wydrukowa kazaem proces na archidyecezy moj i wszy-

stkich biskupów o to samo obowizaem. Wojewoda lu-

belski (Antoni Lubomirski) i genera artyleryi 1. (Eustachy

Potocki) obligowali mnie, abym Kayserlingowi dopomnia

si wyjcia... z Prus; jako uczyniem to przez JKs. kan-

clerza mego, ale yczyem im, aby zgod promowali pier-

wej midzy Prusakami. Spargitur, e królewicz Ksawery

eni si ma z królewn prusk.

15. Jan. Obiad. Rezydentowie od dworów, i z nimi

rozgowor de politicis, ale z ostronoci i flegm. Z ks.

Konarskim de pluralitate (o gosowaniu wikszoci) kon-

kludowaem, ale zawsze salva religione et alys. Dzi mu-

zyka.
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16. Jan. Obiad wielki z nuncyuszem i famili ksi-

t, i stolnik 1. Ju stwierdzone wiadomoci, e król pru

ski z carow wraz Piasta zalecaj do korony i wkrótce

deklaracya ma by od tych dworów oddana. Wieczór mu-

zyka i rozmowa z Jakubowskim pukownikiem i M. Aloy.

Gabinet saski bardzo cicho radzi i siedzi, bo ludzi im bra-

kuje. niegi znaczne.

17. Jan. Wzgldem urodzenia dnia stolnika 1. ks. Re-

pnin da bal za pozwoleniem moim. Hetman w. k. pisze

mi, e da ordynans, aby 300 ludzi z gwardyi wyszli do

pilnowania magazynów pruskich; co wielce rozgniewao

famili ca, ale i posów..., którzy owiadczyli, e przez

to samo... ju z Prus nie wynijd. A to pierwsza kons3-

kwencya z niegodziwych rad przy hetmanie.

18. Jan. Z wojewod podlaskim i innymi rozmowa

okoo okolicznoci czasu, którzy wszyscy nie widz si

przeczy Piastowi zaleconemu od dwóch ssiadów mo-

cnych. W pole wyjedaem dM mocyi. Rezydent wiede-

ski o mylach spokojnych dworu swego doniós mi i e
dwór da mi tytu lllustrissimi et Reverendissimi, którego

nigdy prymasowi nie dawa, ani nawet kardynaowi Ra-

dziejowskiemu; z tym tytuem pose Ossoliski wraca. Ge-

nera (austryacki, Andrzej) Poniatowski, brat stolnika 1.

z Wiednia przyby i retulit mi, e dwór ten cale nie chce

sprzeciwia si wolnej elekcyi, ani kogo promowa, tylko

zaleca królewicza Ksawerego do korony, jeeliby cudzo-

ziemiec mia by obrany.

27. Jan. Wyjechaem z biskupem kujawskim do o-
mie na trzy dni dla odmiany powietrza, bo dni nieustan-

nie pluskliwe in X-bri et in Januario; by z nami Jks.

kanclerz mój i Jks. Krasiski i innych wielu domowych.

Tam odebraem ekspedycy od JP. Ossoliskiego, ablegata

do Wiednia i responsa od cesarza i cesarzowej (Franci-
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szka I i Maryi-Teresy), jako królowej wgierskiej, z przy-

danym mi tytuem illustrissimi, którego i kardynaom nie

daj; oni dawnym prymasom dawali tylko reverendissimi.

de 30 Jan. Obiad wielki daem nuncyuszowi, posom

wielkim, familii caej, senatorom i urzdnikom cudzoziem-

skim. Pose francuski (Paulmy d'Argenson) mówi ze mn,
nie ma nic od dworu swego; wzgldem za limity sejmu

odpowiedziaem mu, e to dependuje a pluralitate sejmu-

jcych. M. xiloy powiedzia mi, e i drezdeski dwór y-
czy sobie tej limity, co przyjaciele na sejmikach popiera

maj, których spodziewa si trzech czci. W Drenie ta-

ke miaa zaj deklaracya maryau ks. Karola z Kra-

sisk, i przeto wojewodzina lubelska (Zofia z Krasiskich

Lubomirska, ciotka ksiny Karolowej) daa w Ujazdowie

kaffe z balem, gdzie publicznie ju wyjechaa ksina Ka-

rolowa ekwipaem saskim.

2-da Febr. Naboestwo w kolegium (w. Jana); obiad

wielki. Wojewoda bezki (Ignacy Cetner) poróni si z wo-

jewod kijowskim o Brtihla, e mu nie chcia dozwoli

by posem z bezkiego. NB. Deszcze nieustanne. Rezydent

cesarski doniós o przybyciu na jutro posa cesarskiego

(Mercy d'Argenteau), i e carowa przywrócia do aski

Czerniszowa (Zachara, prezydenta Kolegium wojny). Bilard,

muzyka dla rozrywki.

11. Febr. Obiad z biskupem kujawskim i generaem

Gadomskim, podkomorzym sochaczewskim, który wróci

z legacyi berliskiej. List do mnie od króla pruskiego

z tytuem celsissimi principis primatis, którego nigdy nie

dawano. Równe take miaem zawsze tytuy celsissimi

i od carowej. Tene genera Gadomski wynurzy mi sowa
króla pruskiego, e nigdy nie myla le, ani o awanta-

ach przeciw Rzpltej, e yczy spokojnej elekcyi, Piasta

modego i sposobniejszego do rzdu jak cudzoziemca, nie



- 102 —

radzi adnej scysyi od Saksonii i upewnia, e takowej

musiaby si sprzeciwi caemi siami; ktoby cicia tamo-

wa... dobre dla Polski myli, musiaby posikami swymi

one uskromi, ani dopuci adnej bitwy; zna Polaków,

wie o wszystkich ich umysach, bdzie wiedzia, jak ich

impety poniy, aby nie wzruszali spokojnoci i Piasta

obrali podug rady... modego i rozumnego, eby by szcz-

ciem królestwa, dotd przez Sasów nierzdnego. Obligo-

waem, aby JP. Gadomski odda mi in scripto takow re-

lacy poselstwa swego... Generaowa Poniatowska (Teresa

z Kiskych) przybya z Wiednia, której cesarz przy poe-

gnaniu wyrazi qu'elle remendra princesse du sang.

13. Febr. Hetman mi odpisa, e wojska adnego nie

ruszy znikd i mocno ali si na wymylne wiadomoci.

W rodzie sejmiki dysceptuj w podwójnych posach i cale

jednoci s przeciwne. Wojewoda kijowski tu speratur

prdko. Legacya generaa Gadomskiego znacznie w oczy

wszystkim bije.

de 20 Febr. Obiad wielki dla posów wielkich, sena-

torów i ministrów; z posem francuskim rozmowa mocna

wzgldem imaginacyi jego przeciw Jks. Modziejowskiemu,

kanclerzowi mojemu, z racyi, e nie dozwala drukowa
w gazetach wymylnych od nich wiadomoci. Pukownik

Jakubowski wróci tu; z nim de politicis zabawka.

22. Pose cesarski by wieczór o 7. u mnie, upewni

o Wiedniu, Hiszpanii i Francyi favore Drezna, i e... Pru-

sak odmieni myli, i e wkrótce mocne deklaracye wy-

dadz in publicum; jednera sowem, wszystko zostawuj

w nadziei, udz i std rozdwajaj duchy w nas; tak,

jako tene sam pose zudzi hetmana i mnie karesuje, ale

ja wierz jemu, ale nie dowierzam okolicznociom, rezer-

wuj wszystko do Sejmu Rzpltej i rad uniwersalnych.

27. Obiad wielki z nuncyuszem, posami cudzoziem-
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skimi i z famili ksit i Poniatowskich. Dzi ks. woje-

woda ruski (obrany 6 lutego sdzi kapturowym w War-

szawie) zacz kaptury sdzi. Rozmowa z ks. kanclerzem

1. o posach inflanckich i o sejmikach rozdwojonych. Po-

se cesarski doniós mi:... 3. od Porty bdzie prdka rezo-

lucya wydania deklaracyi posowi rosyjskiemu i pruskiemu

(w Konstantynopolu, t. j. Obreskowowi i Rexin'owi). 4. e
stolnik 1. wysa kuryera do Petersburga o wiadomo pe-

wn tej odmiany przyszej. 5-to e fermentacya ma by
midzy famili, jako znaki pokazuj si z miny stolnika 1.

O podobnych rzeczach i M. Aloy doniós mi, ale te wszy-

stkie wieci z zepsutej aury i z jednej kunicy. Francya

nie determinuje si bez Hiszpanii.

5. Marty. Nuncyusz i posowie wielcy i wszyscy

iznaczni panowie u mnie na obiedzie. Cesarski pose o Pe-

tersburgu zawsze jedno piewa i wróy, i wielce uwodzi

duchy. Posowie bracawscy przybyli, ale nie daj audy-

encyi, równie jako i wielkopolskim i innym, bo rozdwo-

jone ich sejmiki. Skarga zewszd mnoy si, e wojskowi

ludzie rozdwoili sejmiki i sdom kapturowym asystuj z ra-

cyi partyi hetmaskiej, która sobie robi na sejm; a tym-

czasem hetman nie uwaa, e przeciw prawu wojskowych

wzrusza, o co mocne listy do niego pisaem po wiele razy.

Z Litwy wiadomo, e ks. wojewoda wileski naszed

biskupa w Wilnie i nagada mu wiele niegodziwoci (noc

28 lutego), e przez moc sdy kapturowe ustanowi wbrew

sejmikowi, e posów na sejm sam nominowa, e naszed

kamienic kasztelanowej mcisawskiej (Tyszkiewiczowej),

okna powystrzela, e rozpdzi nobilitatem, obwach na-

szed et multa alia.

7. Marty. Po popielcu byem invisibilis (niewidzialny).

Wieczór by u mnie wojewoda kijowski z^kasztelanem

(soskim, Felicyanem) Potockim; midzy innymi rozmo-
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wami wojewoda mi doniós, e Lubomirski, podstoli k. ma
mi si ogosi z konkurency do korony.

8. Wojewoda kijowski z ks. podstolim k. byli u mnie,

i podstoli otworzy myl swoj do kandydacyi przy bar-

dzo wielu gociach, i zalecony mocno od wojewody kijow-

skiego. Odpowiedziaem, e donios mentem jego RzplteJ^

kiedy czas do tego otworzy si. O tem ju i hetman wie.

Familia ksit za zadziwiona nad tem, jako ks. kanclerz

otworzy mi si z tem; ale i kuryer o tem wyprawiony

do Petersburga. Familia mnie obliguje, abym listy rozpi-

sa do województw pruskich, aby numerum adaeuatum
posów obrali na sejm... Pose cesarski by u mnie i czy-

ta mi kopi memoryau podanego od dworu wiedeskiego

do Porty wzgldem elekcyi do korony polskiej, i e ma
wkrótce wyni deklaracya od Porty innym sensem, nie

rosyjskim ani pruskim; doniós mi varia, i e Berlin nie

jest cale tej myli, co Petersburg, e Kayserling nie pe-

wne donosi rzeczy od dworu swego. Wszystkie te s wia-

domoci francuskie na powietrzu, wierzy im musz, ale

nie wierz.

18. Po kazaniu obiad daem ludny wedle zwyczaju.

Ks. Kanclerz w. 1. retulit mi, e król pruski pisa do stol-

nika 1. chwalc jego talenta do korony i obiecujc mu
pomoc. Item, e traktat carowej z Prusakiem wkrótce b-
dzie ogoszony. Z Litwy róne kótnie mi objani. W pole

wyjechaem. M. Monet, konsul francuski, by u mnie, wielce

nieukontentowany z posa francuskiego. Potem muzyka

wieczór dla rozrywki...

21. Stolnik 1. pokaza mi list od króla pruskiego, któ-

rym go upewnia i ubezpiecza do korony zdolnego. Ks. kan-

clerz w. 1. retulit mi, e hetman chce sejm rozdwoi, e
chce wysa do Berlina, e wojsko sprowadza na sejm.
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...e nikt nie aprenduje grób hetmaskich, a wszystko

musi si dobrze sta i reforma w rzdach musi nastpi.

23. Saby byem ex ardore interno i invisibilis; tylko

JP. Ogrodzki (starosta lubczaski, kreatura Czartoryskich)

by u mnie, liczylimy posów przyjació familii pewnych

97, a innych 49, prócz rozdwojonych i pruskich, ale o tych

dopiero póniej mowa mówi i decydowa.

l-ma Aprilis. Po kazaniu obiad wielki u mnie. Za-

mienie trzech czci soca byo. Rozmowa z rónymi,

muzyka i Jakubowski by wieczór u mnie.

13. Aprilis. Byem rano invisibilis. Po poudniu za
by u mnie hetman w. k. i z nim okoo 12 senatorów,

urzdników k., wojskowych i innych wielu. Jks. biskup

kamieniecki (Krasiski Adam) imieniem wszystkich upra-

sza mnie, aby... ja wydaem uniwersay do województw

z deklaracy sejmu convocationis odoenia na inny dal-

szy czas; 2-do abym wyda wici na pospolite ruszenie;

3-tio abym listy rozpisa do mocarstw, justyfikujce pro-

ceder ten Rzpltej. Odpowiedziaem krótko na takowe pun-

kta: ad 1-mum, e mi Rzplta pozwolia prawem po mierci

królów konwokacyi sejm skada, ale nie dozwolia go na

inny czas odkada, ile kiedy ju akuratnie senatorowie

i posowie zjedaj si na tene sejm, przeto musiemy

czeka rezolucyi na to stanów; ad 2-dum te same stany

resolwowa mnie bd, czyli wici potrzebne, albo nie;

3-tio, nie trzeba przez listy ali si przed monarchami,

ale tu s posowie ich wielcy, mona memoryay poda
uskarajce si..., do czego wiele pomoe perswazya, by-

lemy my sami nie dawali przyczyny do miecza, do któ-

rego pierwsi bylimy porwa si przeciw prawu, dawszy

asystencye wojskowe na sejmiki. Interim zostawiem to

jutrzejszej konferencyi, jeeli bdzie potrzebna, z posami.

Na to bya mocna kontradykcya, i biskup kamieniecki



— 106 —

porwa si do podpisywania listów ju przygotowanych do

monarchów. Tandem wojewoda podlaski porwa si take
ze stoka i powiedzia mu, e on ostatni, a nie pierwszy

do podpisu; wojewoda za kijowski burkn przeciw wo-

jewodzie podlaskiemu, e go to non afficit, ale ten przy-

kro odburkn, i rozesza si owa caa konferencya do

wasnych domów.

15. Wojewoda nowogrodzki (Jabonowski) od hetmana

do mnie przyszed z refleksyami super dezyderys partyi,

ale do sejmu odoyem. Potem by wojewoda podlaski

innych wielu z doniesieniem, e senatorowie z hetmanem

listy do monarchów podpisali, i e manifest przeciw mnie

gotuj, ale go genera Mokronowski mocnemi konwikcyami

odradzi i cale oddali. Ja moj prost drog id i myl
deklaracy zupen i szczer objani publicum. Inni po-

tem byli u mnie.

21. Byem u Reformatów na naboestwie. Przez

cay dzi dzie odbieraem powinszowania alleluja zewszd.

Z ks. wojewod ruskim mówiem, czemuby stolnik 1. nie

mia by u hetmana szwagra, ale mia racye, e by nie

moe. Stolnik 1. zawsze da mi mocne racye, e by nie

moe, najczciej z racyi jakiejsi antypatyi naturalnej

hetmana przeciw stolnikowi. Ks. kanclerz w. 1. ju mi

o konfederacyi litewskiej (zawizanej 16 kwietnia) stwier-

dzi, i e ta musi skutek dobry zrobi, co daj Boe! Re-

surekcya dzi w kolegiacie bya wieczór o dziewitej go-

dzinie przy biciu z armat z artyleryi k. 100 razy.

3 May. Pokoje u mnie liczne. Daem audyency po-

som z kapturów sandomirskich. Obiad wielki by. Hetman

w. k. by na pokojach, z nim mocno rozmawiahmy o prze-

ciwne prawu ordynanse, wydane do wojska bez rady se-

natu ani zniesienia si ze mn; wyoyem mu wojny kon-

sekweneye std, sabo sit, niegodziwo wbrew prawu;
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wyluszczyem Sejm ju bliski, bez którego stante hoc in-

terregno nie wolno nic czyni i ten Sejm, jeeli bdzie

zgodny, prdzej nas od wojny... wybawi, jak tak szczupe

wojsko; wymówiem mu na pocztkach pozwolone prze-

ciw prawu nowe rekruty in regno, którym on by powi-

nien zabied, i wiele innych przyczyn wyexplikowaem
mu. Ale z tego wszystkiego sam upór opanowa go, i cale

chce Sejm zepsu, rozdzieliwszy go, i z tej najwicej przy-

czyny biskup krakowski chce wraz ze mn sentire i wielu

senatorów i posów odstpi hetmana. Ja jeszcze czyni,

co mog, traktuj z hetmanem przez wojewodów inowro-

cawskiego (Andrzeja Zamoyskiego) i podlaskiego. Hetman

p. k. przyby, by u mnie, ale miarkuj, e partyzant mo-

cny hetmaski. Hetman w. 1. by dzi u mnie; nieodst-

pnym mi obieca si wraz z koleg swoim (Sapieh, h. p. 1.).

Ks. wojewoda ruski nie chce nic z hetmanem traktowa,

widzc go wielce upornego, ani dowierzajc sowu jego

czsto odmiennemu; a wszystko to pochodzi z parcyal-

nych przyczyn, bo hetmanowi chce si cale korony, aby

nie dugo stary yjcy móg prdko elektorowi saskiemu

modemu (maoletniemu Fryderykowi Augustowi, póniej-

szemu ks. Warszawskiemu) do teje korony ciek otwo-

rzy; et eo fine i pienidzy z Saksonii spodziewa si,

i z Wiednia pomocy, któr mu obiecuje, bardziej udzi,

pose cesarski.

6. May. Po kazaniu zastaem pokoje napenione se-

natem, posami i cudzoziemskimi ministrami. Audyencye

daem trzy posom ruskim, halickim i pockim. Zjechali

si wszyscy hetmani do mnie, i caa familia, i ledwie nie

cay senat i posowie, bo na pokojach taki cisk by a naj-

bardziej na dziedzicu i w ulicach, e ledwie pose pru-

ski (Schónaich-Carolath) wcisn si z karet do paacu

a sam na pokoje. I ledwiem w tym cisku móg przej
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naprzeciw niemu i wprowadzi do pokoju pobocznego, gdzie

cay senat by; uczyni do mnie krótki komplement i list

mi od króla pruskiego odda cum titulo celsissimi. Jam
odpowiedzia i prezentowaem mu hetmanów i senatorów.

Daem mu obiad wielki na 120osób. Po obiedzie znowu zjazd

wielki u mnie i rozmowy o sejmu spokojnoó, aby amo-

vere zatrudnienia. Hetman w. k. mia do tej konferencyi

przyby z swymi senatorami, ale cale wymówi si, e
zgody adnej nie chce; jako i wczoraj obojtn tylko

zgod uczyni ks. wojewodzie ruskiemu u pisarzowej Ogi-

skiej (kanclerzanki 1.), a to z przyczyny, e wojewoda ki-

jowski jeszcze nie by powróci z dóbr swoich. Wieczo-

rem genera Mokronowski by u mnie i doniós ex mente

hetmana, e manifest hetman ju podpisa i z nim biskup

kamieniecki z senatorami 20. i posami ich partyi po-

dwójnymi, wicej mi wyjawi, e to rozczenie tylko by
ma cywilne, lubo sub armis. e posowie wszyscy, którzy

si podpisali na manifest, nie pójd do izby poselskiej,

tylko dwóch dla zatrzymania sejmu z powodu zaszega

manifestu. Item, jeeli marszaek starej laski (Adam Ma-

achowski) umknie si, eby to bez tumultu mogo by^
wszak inny ex turno (z wyboru) moe lask podnie.

Item, aby po podniesionej lasce zalimitowa zaraz Sejm

in ordine do konfederacyi na wtorek, a to, aby da cza&

manifestantom do wyjazdu, aby ant omnia deklamacye

i tumulty odwróci przeciw partyzantom. Item, e hetman

ju ordynanse podpisa, aby wojsko k. zemkno si od

Warszawy dla uniknienia zaczepek. Co jeeli tak si uda,,

manifestanci wkrótce przystpi za medyacy króla pru-

skiego. Doda i to, e podczaszy koronny (Feliks Czacki)

i halicki (Mateusz Bkówski) zostan w izbie jako przyja-

ciele manifestantów, aby odwracali przeciwnoci wszelkie

naprzeciw hetmaskim.
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7. May. Jechaem do kolegiaty wraz z biskupem kra-

kowskim, kujawskim i pockim (Hieronimem Szeptyckim)

w wielkiej asystencyi karet i konnych, z krzyem i lask.

Tam wotywa bya de spiritu S. i kazanie mia pikne ks.

Szaniawski, referendarz mój. Po wotywie poszlimy gan-

kami do izby senatorskiej, ale z wielkim naciskiem i wsz-

dzie otoczeni wojskowymi mundurami dla ubezpieczenia

si od zdrady. W senacie usiadszy, marszaek w. k. da
mi gos i przy uciszeniu si zagaiem Sejm i zdaem acti-

vitatem posom do izby poselskiej, dokd straszny nacisk

uczyni si. Ale izba bya zamknita i dopiero dla posów

otworzona. Jam odjecha z biskupami do paacu mego

i z wiel senatorami na obiad wielki, który dzi daem
favore dnia aniwersacyjnego konsekracyi mojej 7. May na

arcybiskupstwo lwowskie. To prawda, e z zamku powra-

cajc, wszdzie i zamek i ulice byy mocno ubezpieczone

wojskowymi dla ubezpieczenia publicznego i dla odem-

knienia wszelkiej zdrady. Posowie cudzoziemscy i familie

byy w paacach uarmowane.

12. May. Po audyencyi posów owicimskich i po

rannym obiedzie do senatu pojechaem, gdzie sesya trwaa

od pierwszej a do dziewitej w noc. Per turnum gosy

byy na materyi odebrania komendy hetmanowi. W sena-

cie 30 senatorów byo przeciw 6, a w rycerstwie 128 prze-

ciw trzema. Turnus ten trwa 8 godzin z racyi komple-

mentów do mnie czynionych; hetmanom obiema (Janowi

KI. Branickiemu i Wacawowi Rzewuskiemu) komenda ode-

brana a ks. wojewodzie ruskiemu oddana i zaraz po prze-

czytanym projekcie do konstytucyi ks. wojewoda ruski

przysig przedemn... Tej spokojnoci by autorem Kay-

serling, która inaczej nie udaaby si bya...

27... Wiadomo publiczna od ministrów rosyjskich

(Obreskowa i Lewaszowa) i pruskiego (Rexina) od Porty:
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e Porta cale nie chce miesza si do elekcyi polskiej

i e M. Vergennes, minister francuski, przestrzeony jest

take od Porty, aby wicej ich o to nie tentowa. Co e
weszo w gazety polskie (»Kuryer warszawski «, Nr. 42,

z 26 maja), pose francuski o to nieukontentowanie poka-

za i chcia na to odpisa, ale nie dozwoliem gazet tym

gmatwa, chyba eby mia list oryginalny od Porty choby
te i przeciwny, moe go publikowa. Ale listu nie mia
i nie pokaza.

1. Junij. Po samym obiedzie o 11 godzinie na osób

60, sesya od 1 do wpó do 7. Projekt skarbowy podpisa-

em. Inne, w skarbowej komisyi czytane, do jutra odo-

one, bo izba caa w rozgoworach tylko zabawna, o co

elowaem, prosiem, i tylko kra czas musiaem i po tym

solwowa sesy w tyche materyach skarbu...

3. Junij... Dzisiejszej nocy widziaem stolnika 1. króla

obranego, do koronacyi przezemnie prowadzonego, jakoby

w kociele przed wielki otarz...

7.Junij. Zjazd u mnie znaczny rano, i z senatorów iposów.

By i ks. wojewoda ruski wzgldem wyprawy do Porty (tj. pism

prymasa do w. wezyra 2 czerwca o odwoaniu Stankiewicza

i odebraniu Branickiemu buawy). W tym znacznym konkur-

sie przyjecha pose francuski z rezydentem francuskim i za-

raz publicznie owiadczy si listem woli swego króla, e
jest rewokowany, dodawszy, e z przyczyny rozdzielonej

Rzpltej. I gdym ja mu odpowiedzia, e teraz aktualnie

jest congregata respublica podczas teraniejszego Sejmu,

a ks. wojewoda ruski przyda, e dwór francuski by le
informowany od ministra swego, pose odpowiedzia, e ta-

kowej Rzpltej on nie moe uzna. Jam na to naturalnie

odpowiedzia, e w tej cyrkumstancyi m. maruis Pomiay

(Paulmy) nie ma tu nic do czynienia, i e ani ja ani Rzplta

nie uznaje go za posa, ale tylko za kawalera, i tak wy-
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chodzcemu a mocno zmieszanemu powiedziaem: y> adieu,

m, U marids^: on te odpowiedzia: >> adieu, m. Tarche-

vque«; i ju wicej honorów nie kazaem mu czyni na

obwachu.

26 Junij... Ks. kanclerz w. 1. potem przyby, z nim

rozmowa o powrocie czenika (Gerwazego-Ludwika Oskierki)

z Petersburga, o carowej przychylnej elekcyi favore stol-

nika... Ks. kanclerz retulit mi, e M. Mercy, pose cesar-

ski, prosi familii... aby Rzplta królewiczom wyznaczya

jakowe starostwa, osobliwie ks. Karolowi za Kurlandy.

3. July... Listy od Porty upewniaj, e wezyr (Mu-

stafa-pasza) ministrom rosyjskiemu i pruskiemu deklaro-

wa, e chce, aby Polak by królem obrany i gani hetma-

nowi i pisze, e za nierozumnych uznaje tych Polaków,

którzy chc cudzoziemca królem.

, 5. July. W Woli jadem obiad z sabym Kayserlin-

giem i z innymi, bo inni wszyscy jedli w Wilanowie. Po-

se Kayserling ma by u mnie z posem pruskim i famili

z zaleceniem publicznym kandydata do tronu, ale a po

sejmikach relationum. Wieczór przez Jks. kanclerza mego

donie kazaem p. Kayserlingowi niektóre uwagi wzgl-

dem kandydacyi.

9. July. Kazaem spieszy si z w^ydrukowaniem

konstytucyi (Sejmu konwokacyjnego), bo zewszd duchy

przeciwne gosz, jakoby prawa miay by cale przeci-

wne wolnoci. Z Wiednia mam listy, (od siostrzenicy pry-

masa, hrabiny Salmour, ubieskiej z domu, ochmistrzyni

dworu arcyksicego), e tam kontenci s z czynów mo-

ich. Pose (Mercy) tylko malkontent i wiatry puszcza

o wyjedzie. NB. Otrzymaem list od Chlebowskiej, kaszte-

lanowej kaliskiej wdowy, proszcy mnie o komisy uzna-

nia cudu osobliwego. A to obraz na kopersztyku Matki

Boskiej i . Michaa, z wilgoci przesuszany na pocie
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u jednego obywatela, wzlecia na powietrze i tak pótory

mile lecia na powietrzu, i spuci si w Turskach blisko

kocioa, na piasku; wzity i zaniesiony do tego ko-

cióka, tam wiele ask czyni ludziom ofiarujcym si.

Ten cud sta si w Sobot przedwiteczn; i zaraz ka-

zaem komisy wyznaczy ad verificandum... Genera

Sztofel (genera-porucznik Krzysztof v. Sztofeln)... wszed
w 10.000... w Ukrain ku Rusi.

14. July. Francuzi kuryera odebrali, aby std wszy-

scy wyjedali z rezydentem Hennin do Wiednia. Pose

wiedeski i rezydent take gotuj si do wyjazdu std.

Biskup krakowski do Lubomli pojecha na rad z hetma-

nem w. k. Z Rzymu donosz, e dwór wiedeski z bur-

boskim necessytowa chc papiea, aby stolnika 1., jeeliby

by królem polskim obrany, nie uznawa za króla, ale nic

nie wskórali; kardyna Albani temu sprzeciwi si mia{ ra-

cyami mocnymi i nuncyusz ju ma instrukcy sekretn,

£iby mnie prymasa i jednomylnoci narodu nie odstpowa.

17. Niewielki zjazd by na pokojach. Ks. kanclerz

w. 1. mówi ze mn o wyjedzie reszty Francuzów (Faulmy

wyjecha z Warszawy 9 czerwca, Hennin i Monet 16 li-

pca). Tem lepiej, bo mniej bdzie intryg; ordynans za
ministra francusktego (Choiseul-Praslina) gupstwu jego

cay wiat przypisze, takie jest zdanie wszystkich i Kay-

serlinga... I to pewna jest, e król pruski wojsko gotowe

trzyma w Szlsku przeciw Austryakom a do 1-mos

VIII-bris, jeeli myleliby wmiesza si w intrygi polskie.

26. July. Zjazd mniejszy na pokojach, stó zwy-

czajny na 30 osób. Po obiedzie widziaem si w ogrodzie

z Kayserlingiem, ...który doniós mi:... 3. e wojewoda ki-

jowski pisa do ks. Daszków (generaa Michaa Iwanowi-

cza), deklarujc si na elekcy pod Warszaw, 4. e po-

se cesarski wyjeda skrycie z Warszawy. 5. e Rzym
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deliberuje namówiony od cesarza i od Francyi, czyli ma
pozwoli nuncyuszowi audyencyi i benedykcyi na elekcy.

6. e Prancya mocno zaindyczona na mnie i na Rzplt.

7. e po elekcyi naszego króla Prusy i carowa gwaranto-

wa zaraz bd t elekcy...

29. Wieczór by nuncyusz u mnie, e Rzym apro-

buje moje czyny. Ks. wojewoda ruski by po tem, abym
ekspedyowa do Porty listy i p. Aleksandrowicza (puko-

wnika, mianowanego rezydentem u Porty zamiast Stan-

kiewicza), ale tam jeszcze trudnoci zachodz ze strony

fakcyi francuskich...

3. Augusti. Zjazd u mnie znaczny, obiad na 100 osób

in gratiam Augusta ks. wojewody ruskiego i orderu z mu-

zyk i piewaczkami ...Nuncyusz take by i doniós mi

myl Rzymu, e na elekcy chce mie audyency z bo-

gosawiestwem od papiea, i e ma rozkaz uzna za

króla tego, który jednomylnie bdzie obrany...

4. Audyency daem posom ziemi ruskiej i sohaczew-

skiej, i stó miaem na 30 osób. Stolnik 1. jad u mnie

i potem konferowalimy o pacta conventa, które s do

wypenienia zdolne. Przyzna si, e jeeli dla niego, e
on nie chce eni si z wielu przyczyn, e nie chce za-

grodzi drogi braciom swoim ad ministeria, ile kiedy zdolni

by mog, e yczy indygenatu Salmourom i szlachectwa

dla Schmidta i Riaucourów. yczyem mu, aby publicznie

owiadczy swoj myl do kandydacyi do korony z wielu

przyczyn przy zaleceniu od ssiedzkich potencyi. Najci-

sza rzecz jest, e Kayserling coraz sabszy.

5 -ta Augusti... Niektóre teraz uwagi s, aby duchy

nie rozdwoiy si favore ks. wojewody ruskiego i favore

stolnika 1., ale wojewoda ruski cale o tem ani myli...

Z pukownikiem Jakubowskim rozgowor o francuskich

okolicznociach gniewu, ale minus apprehenditur.

OWA STULECIA. T. II. O
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7. Zjazd wielki na pokoje. Posowie obydwa rosyjscy

i pose pruski oraz rezydenci wszyscy od dworów angiel-

ski (Saint-Saphorin), duski, moskiewski (Rzyszewski), pru-

ski, tudzie wszyscy przytomni senatorowie i caa familia

ksit Czartoryskici i Poniatowskici i wszyscy panowie

przytomni wraz zjeciali si do mnie. Graf Kayserling

mia mow do mnie imieniem carowej i króla pruskiego,

zalecajc na kandydata do korony Poniatowskiego, stol-

nika 1. Odpowiedziaem z respektem dla tych dworów
i deklarowaem donie o tak mocnych rekomendacyach

stanom Rzpltej. Przyoyli si do tej samej rekomendacyi

ks. wojewoda ruski i ks. kanclerz w. 1. i wszyscy przyto-

mni. Stolnik 1. dzikowa piknie za te wszystkie ycze-

nia; wszyscy ex euestri ordine (ze stanu szlacheckiego)

caowali jego rce i on ich w usta caowa. Wszyscy je-

dli u mnie u stou na 40 osób. Cay ten dzie by zaba-

wny o tej kandydacyi, któr kazaem drukowa...

23... Nuncyusz by u mnie cum brevi od papiea, za-

chcajca mnie do zgodnej elekcyi króla i do obstawania

przy prawie przeciw dysydentom...

25. Pokoje ludne, obiad na 80 osób. Wojewoda kijow-

ski by u mnie, wstrzymuje si do recesu (z manifestu 7

maja) i inni na niego zapatruj si. Po obiedzie byem
w zamku widzie korony, ze skarbu krakowskiego przy-

wiezione i inne klejnoty Rzpltej (przywiezione 22 sierpnia

do Warszawy, w myl uchway Sejmu konwokacyjnego

o koronacyi w Warszawie) w senatorskiej izbie, gdzie li-

czny konkurs ju by dam i pastwa; a e biskup che-

miski (Andrzej Baier) nie znaleziony z kluczem, kazaem
otworzy lusarzowi. Ogldalimy koron od Ottona cesa-

rza ze zota czystego, i drug dla królow^ej, trzeci w-
giersk po Ludwiku, czwart szwedzk arcypikn po

Zygmuncie III, pit hommagialn, dwa bera i cztery
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acuchy arcypikne. Korony potrzebuj reparacyi; s
i dwa wiaty (t. j. jabka) okrge. Oddaem to wszystko

do dyspozycyi skarbowej komisyi...

6. VII-bris. Po naboestwie rannem obiad by na 80

osób, a o pierwszej godzinie stanem w szopie. Std do

okopów przenielimy si, i tam we rodku zaczem pie-

wa Veni Creator. Po skoczonym hymnie wsiadem do

mego faetona, który w Wiedniu robiono za 960 dukatów,

i tak z dwoma postylionami, piknie przybranymi, i czte-

roma komi pojechaem województwa objeda, bom na

koniu nie móg jecha dla mocnej scyatyki w biodrach.

Zaczem od województwa poznaskiego objeda, o co

byo uraone województwo krakowskie, ale musiao by
wyperswadowane, bo nie stano od brzega skd porzdek

objedania zaczyna si zwyk. Przed kadem wojewódz-

twem pytaem si, kogo chc mie króla. Odpowied bya
generalna od wszystkich, e chc: Stanisawa Poniatow-

skiego, stolnika 1. i zaraz vivat krzyczano przy kadem
województwie. Przez 4 godziny objechaem wszystkie wo-

jewództwa i zaraz od wszystkich odebraem vota na pi-

mie i podpisy od wojewodów z rk kadego. Marszaek

sejmowy (Józef Sosnowski, pisarz w. 1.) zawsze przy mnie

na koniu jecha i wielu panów; kalwakada bya bardzo

ludna, i wszystkie województwa prezentoway si pod dy-

rekcy wojewodów i kasztelanów, tak w Koronie jako

i w Litwie. Powróciem do paacu o 6. godzinie wieczór na

jutro odoywszy nominacy. Uwaaem podczas tych obro-

tów moich okoo województw, e cale nikt nie strzeli, e
cudzoziemcy naokoo uwijali si po polach, nikt nie by napa-

stowany, e adnego pijanego nie widzia w tej tak groma-

dnej Rzpltej, e nikt nie odezwa si z wolnem nie pozwalam;

a nadewszystko, kiedym przywita si z JP. Gumoliskim,

podkomorzym czyckim, i pytaem si go o co nowego,
8*
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odpowiedzia mi: e jak na przeszej elekcyi nie widzia in

campo electorali (na polu wyborczem) adnego trzewego,

tak tu nie móg znale adnego pijanego. Take to jest

pewna, em asystowa ks. prymasowi Potockiemu podczas

przeszej elekcyi, gdzie podczas objedania województw

same tylko huczki, strzelania, pozwalam i nie pozwalam

day si sysze; ale tu facies daleko insza bya samej

jednomylnoci i trzewoci i cichoci. Wszdzie daem si

sysze, aby na jutro, kto zechce zay liberum votum

podczas samej nominacyi, moe wolnoci zay, i e wstrzy-

mam si z nominacy; z tym wszystkim casus non datur.

7. VII-bris. Zjazd by wielki u mnie, stó znaczny na

80 osób. O godzinie pierwszej do szopy pojechaem, a w ten

sam czas i województwa przystpoway na okoo okopów.

W szopie zabraem gos, mówiem przez pó godziny i e-

gnaem stany; wyznaczyem do przyszego króla 16 sena-

torów, a marszaek z rycerskiego stanu 36 z powinszo-

waniem nominacyi. Wyszedem do okopów i we rodku

wzniosem si na krzeso, zabraem gos mocny, wyrazi-

em, e, stosujc, si do praw dawnych, exorbitancye je-

dne s uspokojone, a drugie do koronacyi odoone, a za-

tem, kiedy jednomylna zgoda wszystkich województw ko-

ronnych i litewskich zasza ju wczoraj, ja dzi z woli

Najwyszej nominuj na króla i pana Stanisawa-Augusta

Poniatowskiego. Po trzy razy t nominacy zatwierdziem

przy uniwersalnej zgodzie; potem ichmociom pp. marsza-

kom wielkiemu (Ignacemu Ogiskiemu) i nadwornemu (Jó-

zefowi Sanguszce) 1. — bo koronnych nie byo — zleci-

em, aby i oni promulgowali t nominacy u bram okopo-

wych. Po tej promulgacyi zapiewaem Te Deum lauda-

mus, które przez wszystkich piewane byo, i artylerye

rozstawione day si zewszd sysze. Po tem wszystkiem

wziem z sob ks. wojewod ruskiego, jako generalnego
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konfederacyi marszaka, i marszaka sejmowego do para-

dnej karety; przy niezliczonej asystencyi pojecialimy

prosto do króla obranego do paacu Poniatowskici. Tam
przybywszy, król nas na sali przyj i wprowadzi mnie

do pokoju bliskiego; tam winszowaem królowi imieniem

caej ojczyzny jednomylnych dla niego serc. Król mi

piknie odpowiedzia, tak, jako i marszakowi sejmowemu.

Zaprosiem króla na Te Deum laudamus do kocioa .
Jana; jako król mia wsi do mojej karety, ale, e pi-

kny dzie wyczyci si po deszczu, król na koniu jecha

w niezliczonej asystencyi, my za z ks. wojewod ruskim

poprzedzilimy. Król by witany od kapituy przy drzwiach

kocielnych, a ks. biskup poznaski (Teodor Czartoryski)

przy wielkim otarzu intonowa Te Deum laudamus, a po

benedykcyi królowi danej marszaek wykrzykn: vivat

król, po trzy razy, i za kad ra cay lud krzykn:
vivat król. Z kocioa gankami króla zaprowadzilimy ju
prosto do zamku, któremu starosta warszawski (Fryderyk

Brtihl) w rce odda klucze od tego zamku. Tymczasem

z tego tumultu wymknem si i nieco saby odjechaem

do siebie. Ca noc ulice byy napenione ludem, osobli-

wie na ten nasz wjazd do kocioa. Król przysa wieczór

do mnie o zdrowie pytajc si moje, ale zdrowszy byem
i na jutro na 10. obiecaem by u króla. Podczas tych

funkcyi w polu, lubo wczoraj i dzi deszcz znaczny zrana

pada, ale kiedym wyjecha do szopy tak na objedanie

województw, jako i na nominacy króla, Pan Bóg zaraz

da pogod pikn z podziwieniem caej Warszawy, a pod-

czas samej nominacyi cztery tcze day si widzie nad

Warszaw, podobnie, jak kiedym po mierci króla nie-

boszczyka wyjeda do Warszawy na zaczcie interre-

gni, te tcze day mi si widzie w lesie miedniewskim,.

na które zapatrywalimy si z Jks. Mlodziejowskim, dzi-
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siejszym podkanclerzym k. i z p. Dzidowskim, doktorem

moim...

15. VII-bris. Prusacy znowu naszli Wielk Polsk,

ludzi wybieraj, o co Kayserling, cokolwiek zdrowszy, pi-

sa do Petersburga.

16. Król mocno sensibilis na najazd Prusaków, ale

vana sine irihus ira. Oficer pruski w owiczu szuka
chcia Niemców, ale nie kazaem pozwoli i odjecha.

4. VIII-bri8. Mocno zachorowaem. IKról zmieszany

chorob moj. 5-ta. Rada doktorów okoo mnie, krew dwa
razy puszczono, zawsze za... 7 -ma. Spowied i viaticum.

Nuncyusz da mi absolucy i benedykcy papiesk in

viam aeternitatis, po tej cokolwiek lepiej... 10-ma. Lepiej

zaczem si mie; król nieustannie posya pyta si

o zdrowie moje... 17-ma w biliar zaczem mocy mie;

ks. kanclerz nawiedzi mnie i wielu byo od króla.

22. VIII-bris. Król mnie nawiedzi przy wielu pa-
stwach i doniós mi wiele ciekawoci: 1-mo e król rzym-

ski (Józef II) ju nie wemie królewny Kunegundy za

on; 2-do e król pruski obieca przez ks. owczego (w.

k. Wadysawa Czartoryskiego) satysfakcy za najazd gra-

nic i za krzywdy i e odda zabranych ludzi; 3-tio e kon-

ferencye zatrzyma trzeba z posem rosyjskim, a jak wy-

znaczony bdzie nowy pose (po Kayserlingu, zmarym 30

wrzenia), a nie ks. Repnin, który zbytnie ywy i nie

znajcy interesów. Innych rzeczy wiele król ze mn na-

gada, prawdziwie i szczerze ucieszony ze zdrowia mego.

Odjecha z kondycy, em go nie wyprowadza z pokoju,

dlaczego ks. kanclerza 1. przy mnie zostawi i ks. Re-

pnina, aby mnie nie wypuszczali. Ks. biskup krakowski

by take u mnie, cale ju kontent z króla i ze mn pi-

knie. Byo i dam wiele u mnie.

25. IX bris. Dzie koronacyi króla. O godzinie ósmej
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w lektyce przy znacznej asystencyi kazaem si zanie

do kolegiaty S. Jana, gdzie przez gmin ludzi przeszedem

do kocioa i przez warty wielkie, i przyszedszy przed

wielki otarz zaraz wyprawiem biskupów et totum cle-

rum procesyonalnie do zamku; sam za przygotowaem

si pontyfikalnie do sumy i zasiadem w rodku przed

wielkim otarzem czekajc na króla. Przed królem sza

wielka procesya od zamku przez ulic do kocioa, clerus,

nobilitas, senat cum ministerio, potem biskupi z metropo-

lit... a po nich biskupi, senatorowie. Król przyszed wsparty

od Jks. arcybiskupa lwowskiego (Sierakowskiego), z jednej

a z drugiej strony od biskupa krakowskiego, marszako-

wie litewscy przed królem. Król przyklkn przedemn

i zaraz ceremonie koronacyi zaczem. Saby byem pra-

wda, alem zdrowo zakoczy. Kazanie mia krótkie ale

pikne Jks. Krasicki; króla Saulem a mnie Samuelem wy-

luszczy. Z obiadu królewskiego wymówiem si slabem

zdrowiem po pracy; ale ani nuncyusz, ani ambasadorowie

ruski i pruski nie byli dla etykietow. Wieczór miasto i pa-

lce byy iluminowane, mój paac by wspaniale ilumino-

wany, król i panowie objedali, przed moim paacem

król sta pó godziny. Nuncyusz z posami by w balkonie

królewskim — suo damno (z wasn krzywd), bo krótko

po wosku by ubrany z zgorszeniem wszystkich pastwa,

bo miaby by pierwsze miejsce midzy biskupami na dole,

gdyby by dugo ustrojony.

1766. X-ber (z Warszawy). Z tego Sejmu wyniky

róne domowe i zewntrzne nieukontentowania, których

unikajc, jam poegna króla i powróciem do Skiernie-

wic... Powróciwszy do Skierniewic zastaem ju skoczon

kaplic przy paacu moim z gustem przednim wymalo-

wan i przyozdobion, któr ofiarowaem Immaculatissi-

mae Virgini Matri et St. Michaeli Archangelo in gratia-
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rum actionem za protekcy felicis interregni. Videatur in

epitaphio ab extra posito...

1767. Februarius... Inne dwory dotd w gabinetach

medytuj i aliancye knuj, ale Anglia i Francya jeszcze

dugami wielkiemi obcione; z tym wszystkim negocyuj,

ale sekretnie. Przyszy marzec pokae to, ile e koczcy
si luty zupenie ju z zimy zszed i czasy ciepe ju pa-

nuj. Dwór nasz za na wszystkie zapatruje si tylko, bo

jestemy bez si, to tylko ciekawie zapatrywa si musimy.

Jestemy pod opatrznoci Bosk; to Bóg nas obroni. Qui8

ut Deus? (kto, nieli Bóg?).

III.

Na tem urywa si pamitnik prymasa. Ju nad nim

wtedy i najcisze zgryzoty publiczne i miertelna zawisa

choroba. Przeomowy dla kraju r. 1766 równie i prymasa

na okrutn wystawia prób, której saba jego gowa skute-

cznie przetrzyma bya niezdolna. On, który niegdy po-

rzuci by dwór saski i Augusta III dla familii Czartory-

skich i Poniatowskiego, teraz z kolei stawa wobec ewen-

tualnoci porzucenia Stanisawa Augusta i Czartoryskich

dla stronnictwa Potockich, dla dawnych partyzantów sa-

skich, a naprawd dla Repnina i Rosy i. Stawa wobec do-

konywanego na Sejmie 1766 r. obalenia dziea Czartory-

skich z doby bezkrólewia, dziea, w którym on jako »mi-

dzykról« bezporednio by bra udzia. I tym razem, jak

poprzednio w tylu ju wypadkach. ubieski z biern re-

zygnacy podda si przymusowi wypadków, ale musia

tym razem, pomimo caej umysowej saboci swojej, zda-
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wa sobie spraw, jak bardzo przeciw wasnej, tak wy-

soko przez siebie cenionej, pryraacyalnej grzeszy godnoci,

jak bardzo powszechnemu Rzpltej grzeszy dobru. Gorzej

jeszcze zapowiaday si sprawy w 1767 r. Kiedy w maju

t r. po raz ostatni przyby do Warszawy ubieski, po-

woany na rad Senatu, ju stawaa haniebnej pamici

konfederacya radomska, ju przez Rosy i Repnina wy-

niesion bya na caej linii sprawa dysydencka. A nie

wolno byo ju udzi si nikomu, a najmniej prymasowi,

e przez t spraw, pod pozorem hase tolerancyjnych^

w rzeczywistoci najdotkliwsze gotoway si ciosy dla

udzielnoci, niepodlegoci, jeli nie dla samego bytu Rzpltej.

Musia ubieski wnet po przybyciu do Warszawy przyj-

mowa tutaj w swoim paacu prymasowskim (22 maja

1767 r.) delegatów konfederacyi dysydenckich, toruskiej

i suckiej, i wbrew wasnemu przekonaniu, wbrew prze-

ciwnemu yczeniu wikszoci episkopatu polskiego, yczli-

wych udziela im zapewnie, dyktowanych mu z amba-

sady rosyjskiej. Musia, zwizany z dostojnikiem duchow-

nym, tak nikczemnego pokroju, jak biskup Antoni Ostrow-

ski, i naprzekór kierunkowi, reprezentowanemu przez

ognistego biskupa Sotyka.

Prowadzony by prymas na tej drodze przez zaufa-

nego swego doradc, przez zego ducha sw^ego, audytora

Jdrzeja Modziejowskiego, patn kreatur Repnina, ale

najmdrsze rady i rozumowania ks. audytora zapewne

nie byy w stanie zaguszy wewntrznego gosu sumienia

w prymasie, pociganym do dziaa, jawnie przeciwnych

interesowi kocioa i kraju. Ale Modziejowski, jak si

zdaje, obok roli politycznego kusiciela, inn jeszcze, okro-

pniejsz odegra mia przy sabym i nieszczliwym pry-

masie. ubieski poprzedniego jeszcze roku w testamencie

sporzdzonym w Skierniewicach (19 sierpnia 1766 r.) cay
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swój, wcale znaczny majtek osobisty, z wyjtkiem jedy-

nie legatów na cele pobone i osobiste, by przekaza ulu-

bionemu wnukowi stryjecznemu, Feliksowi. Ten Feliks

ubieski, liczcy wtedy lat om, by wnukiem jedynego

modszego brata prymasa Foryana, pisarza ziemskiego

sieradzkiego, starosty kruwickiego, a pod koniec woje-

wody poznaskiego, zmarego w 1760 r., podobnie jak

i jego syn Stefan, po którym pozostay sierota, chowany

teraz na dworze prymasowskim na wybitnego w nastp-

stwie wyronie statyst, zostanie ministrem sprawiedliwo-

ci Ksistwa Warszawskiego. Otó prymas, czynic go

gównym spadkobierc swoim, zarazem jego opiekunem

a wraz egzekutorem testamentu swego wyznaczy Mo-
dziejowskiego, w którym pene pokada zaufanie. Czy

Modziejowskiemu tylko chodzio odtd o przypieszenie

momentu, kiedy mógby dorwa si do intratnych nadu-

y jako wykonawca testamentowy i opiekun nad mao-
letnim sukcesorem znacznej fortuny prymasowskiej? Czy

raczej nie wchodziy tu równie w rachub ciemne wzgldy
natury politycznej, spólnictwo z godnym Modziejowskiego

kompanem, referendarzem Gabryelem Podoskim, gównem
wtedy narzdziem ambasady rosyjskiej w robocie konfe-

derackiej radomskiej, którego brudne sumienie i gow nie-

pospolit umieci na tronie prymacyalnym wydao si

rzecz politycznie ze wszechmiar podan w ostrem prze-

sileniu ówczesnem? Do, e podug powszechnego podów-

czas przekonania, zachowanego przez tradycy rodzinn,

prymas ubieski mia wtedy w Warszawie u siebie w pa-

acu zosta otrutym w podanej sobie kawie rannej przez

Modziejowskiego. »Jeden tylko by zawsze w podejrze-

niu — zapisuje w niewydanym tekcie wasnorcznym
Pamitników swoich minister Feliks ubieski, który po-

dobno przechowywa u siebie ow filiank, w jakiej za-
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truty napój mia by podany jego stryjecznemu dziadowi—
audytor prymasa, Modziejowski, potem biskup poznaski

i kanclerz w. k. Jak daleko to podejrzenie moe by uspra-

wiedliwione, nie mog byc sdzi, bo mógbym by pos-

dzony o stronnictwo; sdziem albowiem w czasie, e mam
sprawiedliwe powody do narzekania, by albowiem opieku-

nem i egzekutorem testamentu mego dziada, ...nieporzdn

opiek pozbawi mnie sukcesyi po prymasie... wtedy za
sdzono, e by oczami obcych mocarstw przy prymasie...

«

ubieski zmar w paacu prymasowskim na Senatorskiej

ulicy — w tym samym paacu, gdzie po upywie wierci

wieku, wród okropniejszych jeszcze okolicznoci zakoczy

iycie prymas Micha Poniatowski — o 2 godzinie w nocy

20 czerwca 1767 r.



MINISTERYUM WIELHORSKIEGO,

Drog honoru, wskazan przez ks. Józefa Poniatow-

skiego, wojsko Ksistwa Warszawskiego, po straszliwym

z Moskwy odwrocie, po ostatecznej klsce pod Lipskiem,

podyo w lady rannego miertelnie ora cezarowego^

i a do koca, do abdykacyi, wytrwao przy Napoleonie.

Za jego dopiero przyzwoleniem, ju po wejciu wojsk sprzy-

mierzonych do Parya, zoyo swe losy w rce Aleksan-

dra I. Stao si to w kwietniu 1814 roku. Po rokowaniach

przedwstpnych z generaami Henrykiem Dbrowskim,

Wincentym Krasiskim i Józefem Wielhorskim, przyj
cesarz memorya urzdowy, zoony mu przez generaa

Sokolnickiego i pukownika Szymanowskiego, w imieniu

dwunastu generaów i szeciuset oficerów, reprezentujcych

szcztki czterdziestu puków polskich. Z ust cesarza usy-

szeli deputaci sowa aski, szacunku, i najwyszego uzna-

nia dla lojalnoci onierza polskiego, który do ostatka

speni sw powinno i nie splami si dezercy sprawy

zwycionej. Memorya otrzyma sankcy cesarsk: do-

zwolono wszystkie gatunki broni polskiej poczy w je-

den korpus pod nazw wojska Ksistwa Warszawskiego^

zachowa kokard, przywróci numera puków, utrzyma
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oficerów przy wysuonych stopniach i starszestwie. Wo-

dzem naczelnym tymczasowym mianowany zosta W. Ksi
Konstanty Pawowicz. Na polach pod Saint-Denis odby

cesarz Aleksander pierwszy przegld swoich wojsk pol-

skich. Byo tego niewiele: dwa puki piechoty liniowej, je-

den uanów gwardyi cesarsko-francuskiej, dwa sabe puki

uanów Ksistwa Warszawskiego, jeden konnych Kraku-

sów, i dwie kompanie artyleryi, piesza i konna, razem

okoo piciu tysicy ludzi, pozostaych z omdziesiciu ty-

sicy, których Ksistwo dao Napoleonowi. Jednoczenie,

pod przewodnictwem W. Ksicia Konstantego, utworzony

zosta w Paryu Komitet wojskowy organizacyjny, zo-

ony z generaów dywizyi: Dbrowskiego, Kniaziewicza,

Woyczyskiego, Wielhorskiego, Zajczka, Sierakowskiego

i Sukowskiego, przy trzymajcym pióro generale brygady

Paszkowskim. W takim skadzie Komitetu zastanowi musi

znaczca okoliczno, i z liczby omiu mianowanych

czonków, jeden tylko, Woyczyski, pochodzi z terytoryum
przyszego Królestwa Polskiego, wszyscy za inni— z Po-

znaskiego, Litwy, Woynia, Galicyi, z ziem polskich, nie-

objtych kordonem, który miay ustanowi niebawem

ucliway kongresowe wiedeskie, a który jeszcze naów-

czas, w Paryu, wiosn 1814 r., inaczej przedstawia si

w myli cesarza Aleksandra.

Niezwocznie, ze wszystkich stron wiata, rozpro-

szone w^ojska polskie zaczy ciga do Warszawy. Tutaj

stawi si, wysany natychmiast, w poowie maja 1814 r.,

z Parya, z udzielon sobie od W. Ks. Konstantego spe-

cyaln instrukcy urzdzajc, gówny organizator, gene-

ra Dbrowski. Tutaj równie zgromadzili si niebawem

pozostali czonkowie Komitetu wojskowego. Cesarz tym-

czasem z Parya, zboczywszy na Londyn, wróci do Pe-

tersburga. W lipcu 1814 r. wyprawiony z Warszawy do
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Petersburga z misy wojskow podpukownik Wadysaw
Ostrowski odebra od cesarza jak najlepsze zapewnienia^

nietylko wzgldem przyszej samodzielnej organizacyi ar-

mii polskiej, lecz zarazem^ co byo celem gównym jego

misyi, wzgldem przyszej organizacyi ziem polskiej. Na-

tomiast mniej przychylne wraenie wyniós wysannik
z zachowania si W. Ksicia Konstantego, oraz z caego

nastroju opinii publicznej w Peterburgu. »Za gównych
nieubaganych nieprzyjació i otwartych przeciwników

sprawy naszej — mówi w swojej relacyi Ostrowski —
uchodz: opuchin, Rumiancew, Satykow, i caa ta klika,

w swoim sposobie zwykle w oppozycyi stojcych magna-

tów; za sprzyjajcych: cesarzowa panujca (Elbieta Ale-

ksiejewna), nie matka (Marya Teodorówna), ks. Wokoski,
Czyczagow, Strogonow i t. d. Ogromna atoli wikszo
nieprzyjazna«. Równoczenie, w rozmaitych sprawach te-

chnicznych, dziaali w Petersburgu generaowie: Hauke,

Toliski, Falkowski, nie cieszcy si jednak, zwaszcza

dwaj ostatni, zaufaniem onierza.

Podjte prace nad reorganizacy armii krpowane
byy niezmiernie nieobecnoci W. Ksicia w Warszawie^

oraz, co najwaniejsza, zupen niewiadomoci o przy-

szym bycie kraju. Nareszcie, we wrzeniu 1814 roku, po

przyjedzie cesarza Aleksandra do Wiednia, rozpoczy si

decydujce ukady kongresowe. Po drodze z Petersburga

do Wiednia cesarz, 20 i 21 wrzenia t. r., zatrzyma si

u Czartoryskich w Puawach i tutaj midzy innymi, ocze-

kiwali go, celem rozmówienia si w sprawach wojskowych,

generaowie Sukowski, Paszkowski i Wincenty Krasiski.

Ten ostatni nie nalea wprawdzie do Komitetu Wojsko-

wego, lecz ju poczyna szybko wysuwa si w askach

monarszych, skd przeciwnie ju wtedy poczyna wypa-

da Dbrowski, jak si zdaje, na skutek okazywanej przez



— 127 —

siebie samodzielnoci, niezbyt mile widzianej ani przez

Aleksandra, ani Konstantego. Podczas tych narad podnie-

siony zosta, zapewne z inicyatywy ks. Adama Czartory-

skiego, wniosek wprowadzenia do Komitetu Wojskowego,

obok mianowanych ju generaów, czterech nadto czon-

ków cywilnych, a mianowicie samego Czartoryskiego jako

wiceprezesa oraz radców Godlewskiego, Horodyskiego

i Woydy. Wniosek ten atoli nie wzi skutku. Równocze-

nie przytomni w Puawach generaowie przedstawili ce-

sarzowi szereg zapyta technicznych, dotyczcych orga-

nizacyi wojska, a nawet planu operacyjnego i sposobu

uycia tego wojska na wypadek wojny, w szczególnoci

przeciw Austryi, na wypadek opierania si jej na Kon-

gresie utworzeniu Królestwa Polskiego. Z otrzymanemi od

cesarza, ogólnikowemi zreszt wskazówkami, generaowie

z Puaw powrócili do czynnoci organizacyjnych w War-

szawie.

Zarazem, z kocem wrzenia 1814 roku, przyby

z Petersburga do Warszawy W. Ksi Konstanty. Pierw-

sze wraenie, jakie tutaj wywoa czowiek, który mia
wywrze wpyw tak przewany na losy kraju, nie byo
najgorszem. Przyjto go bez uprzedze. Pod jego prezy-

dency odbyo si d. 27 wrzenia pierwsze posiedzenie Ko-

mitetu wojskowego. »Na radach wojennych — zapisuje za-

raz w pierwszej chwili wiadek naoczny, a zupenie nie-

zaleny — okazywa w zdaniach znajomo rzeczy, czy-

sty rozsdek i wielkie uleganie«. Jednak czonkowie Ko-

mitetu, rozpoczynajc swoje prace pod kierunkiem W.
Ksicia, zaraz na pierwszej sesyi, w jego obecnoci, wy-

ranie zastrzegli, i wszystko, co czyni, czyni tylko

projectwe, a do naleytego, wedle ich myli, ustalenia

przyszoci kraju. Za zgod W. Ksicia, to owiadczenie

wniesione zostao do protokóów Komitetu; poniesione na-



128

«tpnie do Wiednia, pod uznanie cesarza, zyskao zupen
jego aprobat.

Atoli ju po kilku tygodniach pobytu w Warszawie,

sam W. Ks. Konstanty wezwany zosta do Wiednia. Od-

byway si tam wówczas, za stoem kongresowym, najbu-

rzliwsze spory o Ksistwo Warszawskie i Saksoni. Prze-

ciw przyczeniu ziem polskich do Rosyi, saskich — do

Prus, stanowczo owiadczyy si inne trzy wielkie mocar-

stwa. Ujawnia si zasadnicza rónica zda w tych spra-

wach arcywanych pomidzy Rosy i Prusami z jednej

strony, Austry, Francy i Angli — z drugiej. Pooenie

do tego stopnia si zaostrzyo, i lada chwila mona byo
oczekiwa zerwania koalicyi, a nawet wprost wybuchu

wojny pomidzy dotychczasowymi sprzymierzecami.

W takim stanie rzeczy, W. Ksi Konstanty, wra-

cajc w kocu listopada do Warszawy, nic w^yranego

z Wiednia nie przyniós, oprócz yczenia jak najrychlej-

szej organizacyi armii polskiej na wypadek wojny. Wy-
razi on niezwocznie (27 listopada t. r.) to yczenie Ko-

mitetowi wojskowemu, za porednictwem Zajczka, w na-

stpujcych wyrazach: »Król pruski opanowa Saksoni,

wcieli wojska saskie do wojsk swoich. J. C. M. móg-by

mie to samo prawo uczynienia podobnie z wojskiem

polskiem; przecie da mu jasne dowody swojej wspania-

omylnoci i ufnoci. W jaki sposób odpowiecie na te do-

wody? (a cette delicatesse) i w wypadku wojny có czy-

ni bdziecie, nic majc utworzonego wojska?

«

Pytanie, tak postawione, niefortunne powoanie si

na odstraszajcy precedens prusko-saski, musiao wywoa
niepokój. To te zaniepokojeni czonkowie Komitetu jedno-

mylnoci gosów uznali za niezbdne w swojej odpowie-

dzi postawi spraw zupenie jasno. » Komitet wojskowy

sdzi, e w rzeczy tak wielkiej wagi powinien otwarcie
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i uczciwie myli swoje poda na pimie. Komitet czuje

z najywsz wdzicznoci wielkie obowizki, jakie cesarz

woy na naród polski przez wspaniao i szlachetno,

któremi dotychczas obchodzi si z wojskiem naszem; lecz

cesarz, wkadajc na nas te obowizki, kaza nam wie-

rzy, e nam zachowa do koca jedyne ródo szczerej

i prawdziwej wdzicznoci, to jest honor i charakter na-

rodowy. Mio ojczyzny, honor i sawa narodowa, ch
dobra powszechnego, to s wielkie spryny dla Polaków

których nie mona pokruszy, i które bdzie z poytkiem

dla kadego uwaa za cnoty«. W konkluzyi wskazywa
Komitet »jedyny sposób uorganizowania bez zwoki woj-

ska polskiego, bdcy w duchu, zwyczajach, a nawet

przesdach naszych, to jest skonfederowanie si w celu

bronienia kraju i rzdu konstytucyjnego pod opiek Naj-

janiejszego Pana«. Ta odpowied wprawia W. Ksicia

w niemae zakopotanie. W szczególnoci projekt konfede-

racyi wojskowej ywo go dotkn i zaniepokoi. Tego
wieczora wezwa do siebie wiceprezesa Komitetu, generaa

Zajczka, i wyrazi mu swoje nieukontentowanie, a nawet

podejrzenia. Nazajutrz ukaza si na sesyi Komitetu i rzek

z widocznem pomieszaniem: »Miaem rozmow z genera-

em Zajczkiem o tem, cocie odpowiedzieli. To, cocie na-

pisali i podpisali, jest doskonae. Ale jestem powiadomiony

od marszaka Barclay de Tolly, e Prusacy zajli Sakso*

ni, nie czekajc koca, i sporo si krztaj. Pozwólcie

mi wic zapyta, czyli, gdyby wam kto inny co podo-

bnego, lub nieco wicej przyrzek, czyliby...?* Nie doko-
czy W. Ksi, przerwali mu jednym gosem generao-

wie, owiadczajc, i skoro cesarza Aleksandra uznali za

swego opiekuna, niczyich wicej przyrzecze sucha nie

myl. Uspokoi si na tej deklaracyi W. Ksi i zleci,

-aby mu j podano na pimie. Sporzdzono natychmiast
DWA STULECIA T. II. 9
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odpowiedni memorya (30 listopada), podpisany przez wszyst-

kich czonków Komitetu, ju bez wzmianki o konfedera-

cyi, która widocznie bya uderzya W. Ksicia, lecz ka-

dc wyrany nacisk na ufno, pokadan w intencyach

cesarza Aleksandra wzgldem przyszoci kraju, gdy
»ta-to jedynie ufno skonia nas do proponowania spo-

sobu szybkiej organizacyi wojska polskiego, ta nas dzisiaj

prowadzi do zoenia uroczystego zapewnienia naszej wier-

noci, gorliwoci i niezomnego powicenia dla Najjaniej-

szego Pana i jego nastpców«. Lecz tymczasem W. Ksi,
tego dnia jeszcze, naradziwszy si z rozmaitemi osobami,

gównie za z wpywowym czonkiem Rady Najwyszej

Tymczasowej, Nowosilcowem, zmieni zdanie i posa do

Zajczka generaa Toliskiego z owiadczeniem, i si

inaczej rozmyli i da od Komitetu zobowiza bezwa-

runkowych. Skutkiem tego, natychmiast, równie tego sa-

mego dnia, Komitet wojskowy zredagowa memorya po

wtórny, gdzie w penym skadzie prosi o uwolnienie od

przyjtych na siebie obowizków.

Kilka dni trwao ostre przesilenie. Usuna je w kocu
agodzca odezwa W. Ksicia, zakomunikowana na pimie

Komitetowi. »Wane przyczyny — pisa Konstanty Pa-

wowicz— nawet wzgldy istnoci waszej, w^ymaga mog,
by Najjaniejszy Pan nie ogasza publicznie ksztatu, jaki

waszemu krajowi przeznacza; peni w nim ufnoci sza-

nowa powinnicie pobudki jego milczenia. Zastanowi si

wam naley, jaki zdacie rachunek ojczynie waszej? czy

ona nie bdzie wam kiedy wyrzuca, ecie przez zbytek

obawy i delikatnoci wystawili na sztych zbawienie jej?«

Odezwa W. Ksicia, apelujca do takich uczu, nie pozo-

staa bez skutku. Nazajutrz, równie za porednictwem

Zajczka, zoy Komitet na pimie ostateczn, kadego

zosobna, odpowied na pytania zasadnicze: czy, i w jakim^
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charakterze, moe by nadal prowadzon praca nad przy-

sz organizacy wojska, przed formalnem wyjanieniem

przyszej organizacyi kraju? Kniaziewicz i Woyczyski

uznali, i Komitet nie posiada dostatecznej kompetencyi

do urzdzenia armii, póki nie bdzie pozyskane zaufanie

narodu, oraz póki armia nie bdzie zwolnion od przy-

sigi, danej królowi saskiemu. To samo zdanie wyrazi

Paszkowski. Natomiast Sukowski i Sierakowski, polegajc

na askawych intencyach Aleksandra, za Dbrowski i Za-

jczek, z uwagi na nago konstelacyi politycznej, owiad-

czyli si za dalsz organizacy wojska. Przyczy si do

nich Wielhorski, uzupeniajc myl swoj w ten sposób,

i na wypadek, gdyby »okolicznoci przeszkodziy J. C. M.

uskuteczni dobroczynne wzgldem kraju zamysy, w ta-

kim razie znajdziemy si znowu w tem samem pooe-

niu, co obecnie, a wic naówczas bdziemy mogli kady
z osobna, wedle swego uznania, bd dalej suy, bd
te ustpi «. Skutkiem ujawnionej rónicy zda, nastpia

reorganizacya Komitetu wojskowego, skd usunli si Knia-

ziewicz, Woyczyski i Paszkowski; na ich miejsce powo-

any ks. Giedroy. Zarazem z kwatery gównej wydany

zosta gorcy i miay rozkaz dzienny, aby przyda za-

chty wojsku, wzmocni jego zaufanie, rozproszy niepo-

kój onierza wobec widomego rozdwojenia generalicyi.

Wiadomo o przeszkodach, wynikych w Warszawie

przy organizacyi wojska, cikie wraenie wywoaa
w Wiedniu, gdzie [wtedy sprawy polskie cigle byy na

porzdku dziennym i do niebezpiecznych prowadziy za-

wika. Ksi Adam Czartoryski, który u boku cesarza

Aleksandra czuwa nad pomylnem tych spraw rozstrzy-

gniciem, na pierwsz wie o nieporozumieniach war-

szawskich, pisa z Wiednia do generaa Paszkowskiego:

»Z alem dowiedziaem si, e niezgoda wkrada si do

9*



~ 132 —

Komitetu wojskowego, i e si, kochany generale, od pe-

nionych dotychczas prac usun. Niezgod, pod jakimkol-

wiek objawia si ksztatem, mam za najwiksze nieszcz-

cie. W naszej niedonoci jednozgodnie chyba co wy-

prosi i na szacunek sobie zdoby zdoamy. Lepiej omyli

si nawet, byle zgodnie i razem. Odcza si wic od

wikszoci, póki ta oczywicie nie czyni zgubnie i zbro-

dniczo, jest tem samem szkodzi najmocniej nieszczli-

wemu krajowi. Wreszcie rozumiem, i W. Ksi przy-

rzeczenia najdogodniejsze wam owiadczy, przyrzeczenia,

które z ust cesarza samego wraz z ks. Sukowskim sy-

sza, a które teraz z wiksz pe\vnoci powtarzane by
mog. Lecz, jeli-by nawet w tym wzgldzie lka si

wypadao jakich odmian, tedy i to nie usuwao-by potrzeby

organizacyi wojska; i owszem, przeciwnie, ta potrzeba

stawaa-by si jeszcze naglejsz. Tym tylko sposobem mo-

emy sta si uytecznymi i zjedna probom ucho, ani-

eli przez oddzielne kilku osób nalegania«. Jednoczenie,

w tym samym duchu miarkujcym i uspokajajcym pisa

ks. Adam do generaa Wielhorskiego.

Jeszcze kilka miesicy wypado strawi w niepewno-

ci wzgldem ostatecznego uksztatowania si losów kraju.

Mimo to, w Warszawie energicznie i bez przerwy praco-

wano dalej nad urzdzeniem i wywiczeniem wojska.

Utworzono dwie dywizye piechoty, skadajce si kada
z trzech brygad; dwie dywizye jazdy, strzelców konnych

i uanów, po dwie brygady kada; dwa puki gwardyi;

korpus artyleryi i inynierów: ogóem liczono wkrótce w sze-

regach przeszo 20 tysicy ludzi. Zarazem opatrywano

twierdze, obsadzano komendantury, urzdzono sztab gene-

ralny, kwatermistrzostwo, audytoryat, — jednem sowem,

w krótkim czasie zbudowano mocn i organiczn cao
siy zbrojnej krajowej. Jednak istotne jej przeznaczenie
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i charakter jeszcze przez czas jaki pozostaway niewy-

janione. W wydawanych patentach oficerskich ograni-

czano si do wymienienia udzielonych stopni i wskazanych

numerów pukowych; natomiast starannie unikano nazwy

wojska polskiego, albo nawet wojska Ksistwa Warszaw-

skiego. Nareszcie, w maju 1815 roku przysza z Wiednia

oczekiwana z upragnieniem wiadomo urzdow^a o utwo-

rzeniu Królestwa, o przybraniu przez cesarza Aleksandra

tytuu króla polskiego, i natychmiast, rozkazem dziennym

W. Ksicia Konstantego, z kwatery gównej w Warsza-

wie, ogoszon zostaa wojsku. Wszake jeszcze a do

koca 1815 roku, W. Ksi we wszystkich waniejszych

rozkazach dziennych, obejmujcych nominacye, awanse,

dymisye, przeniesienia i t. d., nie przestaje uywa sakra-

mentalnej formuy: »na mocy danego mi upowanienia

przez J. C. M.«. W rzeczy samej, jeszcze a do koca
tego roku, kraj, pozbawiony cigle ustaw zasadniczych,

z trudnoci, krok za krokiem, wydobywa si ze stanu

wyjtkowego, prowizorycznego, w jakim od przeszo dwóch

lat pozostawa. W maju, po ogoszeniu Królestwa, ustay

czynnoci Rady Najwyszej Tymczasowej Ksistwa. Na
jej miejscu nowy Rzd Tymczasowy Królestwa odebra

przysig homagialn od wojska na imi króla. Ostateczne

urzdzenie kraju na niewzruszalnych podstawach prawno-

pastwowych cigle si odwlekao, opóniane przez nowe

nadzwyczajne powikania na Zachodzie, powrót Napoleona

z Elby, walki Stu Dni, drug wypraw sprzymierzonych

do Parya. Do Parya równie powoany zosta w pocz-

tku wrzenia 1815 r. W. Ksi Konstanty; dowództwo

nad armi polsk pod swoj nieobecno powierzy gene-

raowi rosyjskiemu, Móller-Zakomelskiemu. Powróci W.
Ksi do Warszawy w kocu padziernika, przynoszc

zapowied rychego przybycia cesarza i króla.
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W listopadzie 1815 r. odby si wjazd uroczysty Aleksan-

dra I do Warszawy. Sprawy wojskowe niemal wycznie
pochaniay uwag monarchy w pierwszych dniach tutejszego

pobytu. Nowa armia Królestwa, która przy wjedzie wi-

taa go na ulicach miasta, bya mu^ prezentowana nast-

pnie przez W. Ksicia Konstantego na przegldach i mane-

wrach, i pod kadym wzgldem przedstawia si wietnie.

Wyrazi rozkazano »Najwysze ukontentowanie wojsku pol-

skiemu, za naleyty porzdek, regularno i pikn postaw,

w jakich Najjaniejszy Pan je znalaz*, oraz osobliwsz

wdziczno generaom dywizyi i brygady, dziesiciu pu-

kownikom, wyszczególnionym imiennie, jak równie innym

oficerom wszelkich stopni; szeregowcom rozda po rublu

srebrnym, funcie misa i kieliszku wódki. Jednoczenie

Konstanty Pawowicz, dotychczas piastujcy swoj wa-

dz prowizorycznie, mianowany urzdownie wodzem na-

czelnym wojska polskiego. »Mmiemam -- gosi odpowiedni

rozkaz dzienny Najwyszy — e nie mog temu wojsku

mocniej dowie, ile ceni wszystkie trudy, które w tej

mierze podja Jego Cesarzewiczowska Mo W. Ksi,
jak mianujc go wodzem naczelnym Naszej armii polskiej

i oddajc mu wszystko, co naley do czci wojskowej

Królestwa. Sposób wyraenia ogólny i obszerny, uyty
przez monarch w tym tak wanym akcie, niezmiern

posiada donioso. W. Ksi wyniesiony zosta na stano

wisko zupenie wyjtkowe. Postawiony zarazem w konie-

cznoci nieuniknionych star z ca machin rzdu kra-

jowego. Stawiony mianowicie naprzeciw, stawiony powy-

ej karty ustawodawczej Królestwa.

Ustawodawcza konsolidacya bytu krajowego nast
pia w kilka dni po nominacyi W. Ksicia. Ustawa kon-

stytucyjna w kilku jasnych przepisach porczaa nor-

malne urzdzenie siy zbrojnej Królestwa. Sia zbrojna
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skada si z wojska czynnego, na stopie penego odu,
oraz z milicyi. Si wojska na koszcie krajowym oznacza

panujcy, w miar potrzeby i stosunku do doctiodów bud-

ztowyci. Dyzlokacya przystosowuje si zarówno do wy-

gody mieszkaców, skazowek administracyi, i wymaga
suby wojskowej. Zachowuj si barwy, strój i wszystko,

co si tycze narodowoci armii. Urzdy wojskowe tylko

przez Polaków mog by sprawowane, jzyk polski w ko-

mendzie i korespondencyi obowizkowy. Zaprowadza si

Komisya rzdowa czyli ministeryum wojny, stanowic je-

dn odrbn z piciu gównych gazi administracyi.

Skada si z ministra prezydujcego i radców stanu dy-

rektorów generalnych. Kierunek naczelny siy zbrojnej

nominacya dowódców, prawo wypowiadania wojny, wy-
cznie przy panujcym spoczywa; uczestnictwo Królestwa

w wojnach, przez Rosy toczonych, on jedynie oznacza.

Wszake wojsko polskie nigdy poza granicami Europy

uyte nie bdzie.

Karta ustawodawcza, podpisana przez Aleksandra

pod koniec jego bytnoci w Warszawie, ogoszon zostaa

publicznie dopiero po wyjedzie Aleksandra, w dniu uro-

dzin cesarza i króla (24 grudnia 1815 r.). Namiestnik Za-

jczek, skadajc przepisan przysig w rce Rzdu Tym-

czasowego, w swojem przemówieniu dzikczynnem szcze-

gólniej podnosi dobrodziejstwa, wywiadczone przez mo-

narch armii polskiej. »Zamiast zniszczy wojsko naro-

dowe, które przeciw niemu walczyo, raczy uczyni mu
zaszczyt, oddajc je pod komend Jego Cesarzewiczow-

skiej Moci W. Ksicia Konstantego. Wódz ten, midzy
przymiotami wietnemi, które go ozdabiaj, ulubi najwi-

cej sprawiedliwo i porzdek. Te dwie cnoty do takiego

stopnia posun, i niemasz adnego z onierzy, o któ-

i^ymby zapomnia, wojsko za na takim postawi stopniu,
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do jakiego nigdy nie doszo, ani pod innym wodzem dojby
mogo «. Niemile dotkn obecnyci ten zwrot ostatni, przy-

kre, zapónione ectio osobistej urazy, pomiertne ponie-

nie pamici utraconego wodza, ponienie prociów ksi-

cia Józefa. Akt uroczystego ogoszenia nadanej ustawy

zamyka ostatecznie prowizoryum w rzdzeniu krajem.

Rzd Tymczasowy zawiesi swoje czynnoci. Komisye Rz-
dowe objy administracy kraju. Ogoszone zostay nomi-

nacye ministrów, równie podpisane przez monarci jesz-

cze za jego bytnoci w Warszawie. Ministrem prezyduj-

cym w Komisyi wojny zosta genera dywizyi, senator-

wojewoda, Józef Wieliorski.

Doprowadzilimy rzecz do tego miejsca, gdzie mona
ju z dostateczn jasnoci zda sobie spraw z zatargu,

który wynik, który wynikn musia, pomidzy wodzem

naczelnym armii polskiej, a jedynym ministrem wojny

Królestwa Kongresowego.

Nie ulega wtpliwoci, i w chwili, kiedy Królestwa

kongresowe rozpoczynao y normalnem yciem publicz-

nem, wiele jeszcze pozostao do zrobienia, aby armi, jako

normaln cz skadow, wprowadzi do nowej organiza-

cyi materyalnej i duchowej kraju. Wiele jeszcze pozostao

do zrobienia pod wzgldem materyalnym. Kraj zuboony,

zniszczony, nie by jeszcze w stanie utrzymywa armii

licznej i kosztownej, która przez pierwsze dwa lata, a
do r. 1817, utrzymywan by musiaa na rachunek skarbu

rosyjskiego. Wicej jeszcze pozostao do zrobienia pod

wzgldem moralnym. Atoli równie nie moe ulega wt-

pieniu, i wobec ujawnionej dla kraju yczliwoci cesarza

Aleksandra, wobec wielkich faktów przywrócenia Króle-

stwa i nadania karty konstytucyjnej, sytuacya rycho by-

aby si wyjania zarówno w rzeczach wojskowych, ku

korzyci ogólnej, z rzetelnym dla tronu poytkiem, —
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gdyby nie stany temu na przeszkodzie niedogodnoci

powane, niedostrzeone w pierwszej chwili, lecz nieba-

wem coraz dotkliwiej odczuwane, a wynikajce midzy
innemi z natury i stanowiska W. Ksicia Konstantego Pa-

wowicza.

> Wszystkie zalety W. Ksicia Konstantego — po-

wiada jego urzdowy biograf rosyjski — w pierwszych

latach pobytu cesarzewicza w Warszawie znacznie zostay

zamione z winny innych, jemu waciwych, cech chara-

kteru. Konstanty Pawowicz na stanowisku wodza naczel-

nego armii polskiej wykaza te same wady, jakie rozwi-

jay si w nim od dziecistwa. W swoich stosunkach su-
bowych objawia nieustannie gwatowno i szorstko^

przekraczajc granice powierzonej mu wadzy. Zarówno

podczas samej suby, jak i w sprawach jej porednio si

tyczcych, wymierzane przez niego kary byy nie tylko

surowe, lecz nadzwyczaj obraajce, i poniay zarówno

godno subow i osobist jednostek, niemi dotknitych.

Gdy za odpowiednie rozkazy wydawane byy zazwyczaj

przez W. Ksicia w chwili wybuchów silnego gniewu,

przechodzcego w niepoczytaln pasy (bezotczotnuju ja-

rost'), przeto, w wikszoci wypadków, byy one nie tylko

niesprawiedliwe, lecz nawet zupenie niezasuone*. Dowiad-

czay tego na sobie w równej mierze i wojska rosyjskie,

pozostajce pod rozkazami cesarzewicza, a wic przede-

wszystkiem puki lejbgwardyi, litewski i finlandzki, konsy-

stujce w Warszawie. Razu jednego, skutkiem rozgonej

sprawy kapitana Puszczyna z puku litewskiego, doszo, jak

wiadomo, do otwartego protestu ze strony caej starszyzny

rzeczonego puku. Mniej znany jest smutny wypadek in-

nego rodzaju z dywizy uanów ks. Wasilczykowa. Dobo-

rowa ta jazda, w styczniu 1816 r., wracajc z kampanii

francuskiej, zatrzymaa si pod Warszaw i dyzlokowan
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zostaa a pod Sochaczew; W. Ks. dla jakiego powodu

by z niej niekontent: nagle, przy 26 stopniach mrozu,

nie suchajc przeoe swoich sztabowców, posya jej

rozkaz stawienia si nazajutrz o dziewitej zrana do re-

wii pod rogatkami wolskiemi; zmuszona wymaszerowa
z kwater przed pónoc, przez kilkanacie godzin trzy-

mana pod broni, niefortunna dywizya tego dnia, po re-

wii, piciuset ludzi odmroonych odesaa do lazaretu.

Monaby z atwoci mnoy tego rodzaju przykady,

przechowane w pamitnikach spóczesnych, ks. Obole-

skiego, Wiaziemskiego, generaów Majewskiego, Jermoowa,

Kozakowa, Dawydowa, Werygin, i wielu innych Rosyan,

którzy bd sami suyli pod rozkazami W. Ksicia w War-

szawie, bd te mieli sposobno przyglda si naocznie

jego tutejszym rzdom. Wobec tego rodzaju stosunku Kon-

stantego Pawowicza wzgldem broni rosyjskiej, mona a-

two wywnioskowa, i 'stosunek jego wzgldem armii pol-

skiej, bdcej przez szereg lat pod jego najwysz ko-

mend, wiele musia pozostawia do yczenia. Tak te
w rzeczy samej si stao; i ta okoliczno niebawem wy-

wrze musiaa wpyw pierwszorzdny, a zgoa niepo-

mylny, na cay dalszy rozwój politycznego bytu Kró-

lestwa. \

Przytoczyhmy zgodne, najwiarogodniejsze w tej mie-

rze wiadectwa rosyjskie. Wobec nich odpowiedne relacye

polskie nie wydadz si przesadnemi. Niema potrzeby ich

przypomina. Do powiedzie, i nawet po katastrofie li-

stopadowej, za najgortszych dni rewolucyjnych, umiano

ze strony polskiej wznie si do sprawiedliwego sdu
o osobie W. Ksicia. »By w nim jaki zaród sprawiedli-

woci, otwartoci i nieugitoci — tak jeszcze za owych

dni rozpaczliwych wyraa si bezstronny wiadek pol*

ski — lecz wszystkie te dobre skonnoci tumiy szko-
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dliwe naogi lat modych, niepohamowana popdliwo,

i wysza nad wszystko dza nieograniczonej wadzy...

Jest pewny powab do ywych temperamentów; prdzej

wybaczany naduycia, gdy takowe pochodz z zapomnie-

nia i uniesie, anieli z zimnej rachuby: atoli omyliy na-

dzieje*. Nadzieja pokojowego zycia si W. Ksicia z ar-

mi i krajem pocztkowo bya powszechn. Powiedzieli-

my ju, i Konstantego Pawowicza przyjto zrazu w War-

szawie bez uprzedzenia. On równie zdawa si pierwotnie

bez uprzedzenia rozpoczyna swoj dziaalno w Króle-

stwie. Wszystkie jego pierwsze rozkazy dzienne, wyda-

wane z kwatery gównej w Warszawie, pene s wyra-

zów zadowolenia, pochway, wdzicznoci dla wojsk pol-

skich, powierzonych jego komendzie. »Piechota, jazda i ar-

tylerya — gosi rozkaz dzienny z marca 1815 roku —
które na dzisiejszej paradzie wystpiy, przez swoj po-

staw, porzdek i czysto zasuyy sobie na moj po-

chwa, do której szczególnie maj prawo' generaowie,

pukownicy i majorowie rzeczonego wojska«. »Z najwik-

szem ukontentowaniem — owiadcza W. Ksi w maju

t. r. — uwaaem w manewrach wczorajszych pikn po-

staw i umiejtno jazdy i artyleryi, owiadczajc przeto

zupen moj satysfakcy«. Rozkaz dzienny z czerwca t. r.

obwieszcza: »Niespracowana gorliwo, wiate starania

i ciga wytrwao, któremi generaowie dywizyi: Zaj-

czek, Dbrowski, Sierakowski, Wielhorski, ks. Giedroy

i ks. Sukowski, czonki Komitetu wojskowego, mnie

w czynnociach, nowej organizacyi wojska polskiego ty-

czcych si, wspierali, wkada na mnie obowizek owiad-

czenia szczególnej mojej std satysfakcyi i dzikowania

im przed caem wojskiem «. W rozkazie dziennym z wrze-

nia t. r., z powodu wyjazdu W. Ksicia do Parya, czy-
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tamy: »Rozczajc si z wojskiem polskiem, mam sobie

za obowizek owiadczy temu wojsku ukontentowanie,

którego tak czsto doznawaem, widzc gorliwo, jak
tchnie w usudze wspaniaego swego Monarciy«. Tym spo-

sobem, okazuje si dowodnie, z wasnego wiadectwa W.
Ksicia, i armia polska, bdca pod jego dowództwem^

pod kadym wzgldem speniaa naleycie swoj po-

winno.
Niestety, midzy armi a wodzem rozpocz si nie-

bawem dugi szereg cikich nieporozumie. Data rozpo-

czcia si tych nieporozumie nader jest znaczca, a daje

si ze cisoci zupen okreli z rozkazów dziennych

W. Ksicia. Przypada ona mianowicie jak najdokadniej

na dat ogoszenia Królestwa. Ju wczeniej popdliwe

usposobienie cesarzewicza znalazo sobie ujcie w kilku

wyjtkowych wypadkach: od maja 1815 roku wyjtek
staje si regu. Sypa si zaczynaj w rozkazach dzien-

nych krytyki, napomnienia, kary. Tutaj przypada przy-

kra sprawa kapitana Stamirowskiego. Ten oficer, wziw-
szy urlop nieograniczony, co równao si opuszczeniu su-

by, napisa list obraajcy do generaa Sokolnickiego.

Skutkiem tego zosta oddany pod sd wojenny przez W.
Ksicia. Sd wojenny uzna sw niekompetency, przeka-

zujc spraw sdom zwyczajnym, z uwagi, i podsdny
nie naley do armii czynnej. Takie orzeczenie, jakkolwiek

dyktowane wycznie wzgldami natury czysto prawnej^

do tego stopnia oburzyo W. Ksicia, i da si porwa da

kroku równie niewaciwego, jak nieprawnego. »Gdy ska-

dajce ten sd osoby— brzmi piorunujcy rozkaz dzienny^

znoszcy bez adnych dalszych formalnoci zapad de-

cyzy sdow — przywaszczyy sobie, przez postpienie

tak niedorzeczne, prawo, które im si wcale nie naley^

i uchybiy razem subordynacyi, przeto daj surow na-
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gan prezydujcemu generaowi dywizyi Sierakowskiemu,

generaom brygady Kurnatowskiemu i ubieskiemu, pu-

kownikom Dulfusowi i Redlowi, tudzie audytorowi gene-

ralnemu, Krysiskiemu*; jednoczenie, wadz dyskrecyo-

naln W. Ksicia, kapitan Stamirowski na trzy miesice

zamknicia w twierdzy odesany do Zamocia. Objawiona

w tej sprawie arbitralno wywoaa wiele haasu w ar-

mii, wzbudzia niepokój opinii publicznej, a nawet wadz
cywilnych, i spowodowaa wyjanienie prawodawcze kom-

petencyi sdowniczej w rzeczach cywilno- wojskowych.

Ale od tej chwili nie przestaj wydarza si coraz g-
ciej, coraz draliwsze incydensy. Genera Kurnatowski,

onierz wzorowy, ulubieniec W. Ksicia, zajany od niego

w gwatownych wyrazach za jak drobnostk na para-

dzie przed caem wojskiem, podaje si do dymisyi; cofa

j dopiero skutkiem usilnych nalega W. Ksicia, auj-
cego swojej popdliwoci. Nie cofa proby o dymisy ge-

nera Chopicki, po podobnem zajciu; jego ustpienie nie

tylko ywo dotkno armi polsk, lecz z wielkim alem
przyjte byo w Petersburgu; i Jermoow, najpowaaszy
genera rosyjski, nie waha si owiadczy cesarzowi, i
nie pojmuje, jak mona byo pozbawi si czowieka tak

nieposzlakowanego, oficera takich zasug, jak Chopicki.

Odtd codziennie prawie na paradach na Placu Saskim,

na wiczeniach, na manewrach, odgryway si najprzy-

krzejsze zajcia o lada drobnostk, o najmniejszy szcze-

gólik w ubiorze, postawie, salutowaniu i t. d.

Niebawem okazay si niepomylne skutki; oficerowie

tumnie podawali si do dymisyi, wród szeregowców roz-

powszechniaa si dezercya: »kupami do Prus i Austryi

ucieka zaczli «. Za dla powstrzymania dezercyi, W.
Ksi znowu uzna za stosowne odwoa si do rodków
nadzwyczajnych, które znowu musiay wywoa niezado-
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wolenie. »Widzc, pomimo wzitych ze strony mojej rod-

ków, codzie wicej pomnaajc si dezercy, a przeko-

nanym bdc, e takowa w znacznej czci z niedoka-

dnego nad ludmi pochodzi dozoru,... postanowiem, i
wszystkie efekta ubiorcze, lub oporzdzenia, zabrane przez

dezerterów, od dnia 1 maja do 1 sierpnia, zapacone bd
cakowicie w trójnasób, to jest, raz przez pukowników,

lub dowódców tymczasowych puków, drugi raz przez ko-

menderujcych batalionami lub szwadronami, do których

nale dezerterowie, trzeci raz przez kapitanów, w których

kompanii nastpia dezercya. Potrcenie to nastpi, ma
z wypaty gay za pierwsz poow biecego tercyau«.

Nawet podczas pierwszego pobytu Aleksandra I

w Warszawie, w listopadzie i grudniu 1815 r., nie obyo

si bez gorszcych nieporozumie. Na wielkiej paradzie

puk kawaleryi gwardyi powita monarch jednomylnym

okrzykiem: »Niech yje!«; W. Ksi w tym okrzyku do-

patrzy si braku dyscypliny, i natychmiast po przegl-

dzie rozkaza odebra szpad Szeptyckiemu, dowódcy tego

wietnego puku, i wzi go do aresztu; na szczcie rzecz

dosza wiadomoci cesarza, który niezwocznie Szepty

-

ckiego poleci uwolni, i w surowych sowach wyrazi

bratu swoje nieukontentowanie. W ogólnoci, cae zacho-

wanie si cesarza i króla podczas pierwszego w Warsza-

wie pobytu niepomau przyczynio si do zagodzenia roz-

dwików, wywoywanych najwicej w dziedzinie wojsko-

wej z winy W. Ksicia, i znacznie podnioso ducha armii,

przybitej i rozjtrzonej postpowaniem naczelnego wodza.

Nadanie karty ustawodawczej pozwalao ywi nadziej

rychego unormowania stosunków i rzeczy wojskowych,

które odtd, w myl ustawy, przechodziy w znacznej

czci pod zawiadywanie odpowiedzialnego ministeryum,

a zatep pod kompetency rzdu krajowego. Za w takiej
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nadziei moga tylko umocni kraj i armi osoba ministra

powoanego przez monarci do prezydowania w Komisyi

wojny Królestwa.

Tym ministrem, jak rzeklimy, zosta Józef Wielhor-

ski. Zosta, jak si przekonamy, nie na dugo. Zosta je-

dynym ministrem Królestwa kongresowego. Jest to fakt

historyczny, nader wany i nauczajcy, a przecie prawie

zupenie nieznany: w Królestwie kongresowem, w cigu
pitnastoletniego politycznego bytu, jeden waciwie by
tylko minister wojny, i by nim przez niespena pó roku»

Czowieka, który t krótk rol odegra, trzeba zna.

Trzeba wydoby go z zapomnienia, w które niesusznie

popad. Naley take uwolni go od zej obmowy spócze-

snych, któr zapacono mu za uczciw sub publiczn.

Oto kilka najkrótszych wiadomoci biograficznych

Józef Wielhorski urodzi si z ojca Michaa, kuchmistrza

W. Ksistwa Lit. i Izabelli z Ogiskich, w Horochowie^

w województwie woyskiem, 1 listopada 1759 r. Ojciec,

Micha Wielhorski, charakter niezy ale niepewny, gowa
chaotyczna, by naprzód narzdziem Repnina, gardowa
za »ubezpieczeniem wolnego gosu «, potem zosta posem
generalnoci barskiej w Paryu i przyjacielem Jana Ja-

kóba Rousseau. Sam sfrancuziay, synów po francusku

ksztaci. Tak wic mody Józef, wzity przez ojca zagra-

nic, pobiera nauki naprzód w Caen, potem w Paryu^

skd wróci do Horochowa w towarzystwie znakomitego

uczonego ksidza Mablego, który z przyjani dla ojca

zgodzi si zjecha do Polski, aby j pozna i udziela

nauk synom przyjaciela. Z tych synów, którzy potem

rozmaite obrali drogi do karyery, dorabiajc si fortuny

w salonach i kancelaryach petersburskich, Józef by naj-

lepszy. Na pierwsze wezwanie Sejmu Wielkiego wstpi
on do szeregów narodowych. Wkrótce otrzyma rotmi-
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strzostwo puku lekkokonnego królewskiego, szefostwa Jó-

zefa Poniatowskiego, z którym odtd zaya poczya go

przyja. Dzielny wzi udzia w powstaniu 1794 r.; mia-

nowany przez Kociuszk w obozie pod Bosutowem (15

kwietnia t. r.) pukownikiem puku czwartego przedniej

stray, nastpnie za w obozie pod Poacem (8 maja t. r.)

genera majorem wojska koronnego. Przed samym kocem
walki powstaczej wyprawiony z misy polityczn do Pa-

rya, tam dowiedzia si o upadku insurekcyi i tam te

pozosta, czekajc sposobnoci do suby narodowej. Z chwil

kiedy utworzone zostay legiony, sposobno taka nadesza.

Wielhorski uda si do Dbrowskiego do Medyolanu; mia-

nowany zosta generaem brygady, szefem pierw^szej legii

polskiej. Dowodzi nastpnie garnizonem polskim w Man-

tui, po wziciu twierdzy przez Austryaków poszed do

niewoli (1799). Wypuszczony na sowo, nie móg ju bra
osobicie udziau w nastpnej kampanii, kierowa tedy or-

ganizacy zacigów polskich w Marsylii i Medyolanie.

Uprzedzony zawczasu o odmianie w myli pierwszego

konsula Bonapartego, przed mierteln wypraw do San

Domingo, wzi w Paryu dymisy, poczem od Fryderyka-

Wilhelma III uzyska pozwolenie powrotu do pruskiej

wtedy Warszawy. Wtedy, w 1803 r., polubi Salomee

Dembisk, córk Franciszka, starosty wolbromskiego

i Urszuli z Morsztynów. W Warszawie odnowi przyja
dawn z ks. Józefem, wpad w hulaszcze towarzystwo

mocnych gów z Pod Blachy. Przeniósszy si do Galicyi,

doczeka si tu kampanii 1809 r., wtargnicia wojsk zdo-

bywczych Ksistwa Warszawskiego. Uczestniczy zaraz

w pracach Rady Centralnej, organizujcej wojsko galicyj-

skie. Nastpnie po wcieleniu tej czci kraju do Ksistwa,

wstpi do suby warszawskiej, gdzie mianowany radc
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stanu i dyrektorem ywnoci w ministeryum ks. Józeffi,

sprawowa obowizki ministra wojny faktycznie od koca
1811 roku, urzdownie, z tytuem zastpcy, przez ca
kampani rosyjsk. Po odwrocie Francuzów pody za

armi na Zachód; wreszcie, jak widzielimy, po ostate-

cznej katastrofie znalaz si w Paryu, i razem z Dbrow-
skim i innymi zaopiekowa si losem przyszej siy zbroj-

nej przyszego Królestwa.

Zdolnoci niepospolitych, wyszego polotu, nie uja-

wni nigdy Wielhorski. By to czowiek redniej miary.

Ale by to czowiek czysty i uczciwy, patryota szczery,

onierz dzielny, gruntowny, i na punkcie honoru nie-

zdolny do ustpstw. Ogadzony, dowcipny, a miay bar-

dzo, skonny do uniesie, w gorcej wodzie kpany, nie

umia zgina karku przed nikim, i poza pewne granice

nie zna kompromisów. Zniszczony przez trudy wojskowe,

troch przez naduycia modoci, zamany podagr, wlo-

kcy si na kulach, albo wnoszony na krzele na posie-

dzenia rzdu, czsto chory obonie, niewszdzie móg do-

pilnowa swoich podwadnych, którzy nieraz naduywali

jego dobroci Ale zawsze, bez wzgldu na zdrowie, czujnie

pilnowa wanych spraw swego wydziau, i zawsze nie-

tylko w ciasnym zakresie zawodowym, lecz z szerszego

interesu publicznego. Mielimy w rku mnóstwo wasno-

rcznych jego pism, memoryaów, projektów, rozkazów,

doniesie, w sprawach wojskowych i ogólnych, wielk ob-

fito dokumentów, wiadczcych o niezmordowanej pra-

cowitoci tego ministra-kaleki i jego istotnej dbaoci o do-

bro publiczne. Znajdujemy tutaj sd o rzeczach najcz-

ciej trafny, wielkie znawstwo w materyach wojskowych,

duo mniejsze wyrobienie w cywilnych i ogólnych, nad-

mierne przejcie si pojciami dyscypliny i niedowiarstwo

w zbiorow inicyatyw spoeczn, dochodzce niekiedy do
OWA STULECI*. T. II. 10
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przesdu, — zboczenia naturalne zreszt w gowie onie-

rza, a zaraz prostowane przez wrodzon mio kraju

i wolnoci, oraz przez gboliie poszanowanie prawa.

Talci by minister wojny, powoany do boku wodza

naczelnego w modem Królestwie kongresowem.

Ju jako czonek Komitetu Wojskowego Wielhorski

sprawn i poyteczn rozwin dziaalno. Dawny z cza-

sów legionowych podkomendny Dbrowskiego, wiadom
ówczesnej, raptownej z koniecznoci, procedury organiza-

cyjnej, móg mu by skutecznie pomocnym w przypie-

szeniu corychlejszem robót koo skompletowania nowych

kadrów; z drugiej znów strony, przez kilkoletni wasn
wyton praktyk biurow w ministeryum w^ojny za

Ksistwa, przynosi Komitetowi w swojej osobie cenn si
techniczn. Zreszt, pomimo nawskró onierskiego swego

zakroju, czowiek poj bd co bd owieconych, zako-

rzenionych bodaj jeszcze w pierwotnych paryskich i ksi-

dza Mablego naukach, nie by pozbawiony wysokiego po-

czucia obywatelskiego. wiadcz o tem midzy innemi

jego ogólne »Uwagi« o organizacyi i administracyi woj-

ska, zoone przez niego na pier wszem zaraz posiedzeniu

Komitetu Wojskowego a nacechowane duchem rozumnym

i wiatym. » ...Poczenie wszystkich mieszkaców kraju

—

pisa tutaj — bez wzgldu na ich sposób ycia, tworzy

Naród. Zawód albo profesya, jak kady z nich obiera,

tworzy jego stan cywilny. A zatem stan w^ojskowy (le

militaire) powinien, jak wszystkie inne, by uznawanym

za stan cywilny, nie za za jak ga wyodrbnion od

Narodu«. Po tej definicyi zasadniczej, prostej i zdrowej,

a w tem swojem sformuowaniu zalatujcej stylem Rous-

seau'a albo Mablego, przechodzi Wielhorski do wniosków^ te-

chnicznych. Pragnie on zachowa system konstytucyjny

Ksistwa Warszawskiego, którego gówn zasug upatruje
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w tern, i ten system »nie dopuszcza adnej rónicy kla-

sowej ani rodowej, a przeto nie obcia samego tylko

ludu. Zreszt, czyli byoby sprawiedliwem, aby ci, któ-

rym ojczyzna daje najwicej dobrobytu i szczcia — t. j.

szlachta-obywatele — mieli by zwolnieni od penienia dla

niej suby i cay ten ciar spada na klas, która naj-

mniej korzysta z pomylnoci powszechnej? U nas w Pol-

^sce, gdzie nie posiadamy stanu trzeciego, ...(tym sposobem)

sami wocianie musieliby zapenia szeregi. Kady o-
nierz wyobraaby jednego zabranego od gleby rolnika,

kiedy natomiast w niektórych stanach naszych peno jest

drobnej szlachty, najzupeniej podobnej do wocianina

z obyczajów, wyksztacenia i sposobu ycia, a która je-

dnak, gdyby nie dotychczasowy system konskrypcyjny

obroniaby si od rekrutacyi przez stary pergamin...* Silne

te sowa nie byy wtedy bynajmniej zbyteczne wobec

podnoszcego wtedy, w dobie przejciowej midzy Ksi-

stwem, wcale wyranie gow zacofanego ducha stano-

wego, i to zarówno w sprawie koratrypcyjnej jak i w in-

nych materyach ustawodawczych. Podobnie w dalszym

cigu swoich »Uwag« rozwija Wielhorski zdrowe, cakiem

nowoytne, a podzidzie jeszcze bynajmniej nie wszdzie

w ycie wcielone pogldy o sdownictwie wojskowem.

da uoenia nowego Kodeksu wojskowego, do którego

wystawia jako zasady wytyczne: i kary nie powinny

by zbyt surowe, lecz » przystosowane do obyczajów, spo-

sobu mylenia i charakteru narodowego«; i winna zosta

ustalon cisa dystynkcya, pomidzy wystpkami, pope-

nionemi przez osob wojskow, a noszcemi charakter

bd cile wojskowy, bd te czysto cywilny, przyczem

te ostatnie, bez wzgldu na mundur winowajcy, winny

podlega kompetencyi sdów cywilnych; i redakcya Ko-

deksu wojskowego winna by przedewszystkiem przyst-
10*
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pn dla prostego onierza; i wypracowanie jej powinno

zosta powierzone komisyi mieszanej, zoonej z osób woj-

skowych oraz prawników cywilnych; i »w ogólnoci pra

wodawstwo wojskowe powinno odpowiada powszechnemu

prawodawstwu cywilnemu i karnemu kraju «. Sowem cay
ten obszerny operat, ogarniajcy nastpnie wszelkie z ko-

lei dziedziny urzdze wojskowych, wydawa dobre wia-

dectwo rozsdkowi i zacnym intencyom Wielhorskiego.

Rzecz prosta, i na stanowisko pierwszego ministra

prezydujcego w Komisyi wojny powoany zosta Wiel-

horski nie inaczej, jak za zgod W. Ksicia Konstantego

Pawowicza. A nawet, jak si okazuje, powoany zosta

z jego wasnej inicyatywy. W rzeczy samej, z pocztku

cieszy si wyjtkowemi wzgldami W. Ksicia. Widzieli

my, jakie stanowisko ugodowe zaj Wielhorski w chwili

przesilenia w Komitecie wojskowym. Odtd wielokrotnie

odbiera od cesarzewicza dowody wdzicznoci i szacunku.

»Mio mi — pisa do generaa W. Ksi w maju 1815

roku — da Ci wiadectwo, i gdybym od wszystkich

takiej dowiadcza pomocy, jak od Ciebie, odkd si znamy,

pobyt mój wród was sprawiaby mi sam tylko przyje-

mno«. Jemu te poleci W. Ksi wypracowa memo-

rya zasadniczy w sprawie urzdzenia przyszych stosun-

ków pomidzy wadz wojskow a cywiln Królestwa^,

i upowani go do przedstawienia swoich uwag w tej

sprawie na uznanie ks. Adama Czartoryskiego, w którym

naówczas jeszcze domylano si przyszego namiestnika

kraju. Niezalenie od rzeczy czysto wojskowych, zasigano

równie rady Wielhorskiego w najwaniejszych sprawach

ogólnej natury. Kiedy rozpoczto prace nad kart usta-

wodawcz, zadano od niego opinii w tym wzgldzie.

Pogldy swoje wyoy Wielhorski w obszernych »Refle-

ksyach o Królestwie Polskiem*, przeznaczonych bezpore-
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dnio dla cesarza Aleksandra. Z tego zajmujcego doku-

mentu kadziemy poniej waniejsze ustpy:

»...Polak — pisa tutaj Wielhorski — powici ch-
tnie swój dobrobyt, nadzieje, majtek, ycie, kiedy chodzi

o ojczyzn. Szereg wypadków zaszych w Polsce od 1791 r.

jest tego dowodem. Zapomoc tej spryny wszystko z Po-

lakami mona zrobi. Wielkie zadanie prawodawcy winno

polega na tem, aby wyodrbni w ich sercu to wzniose

uczucie, ródo czynów najpikniejszych, od podania
nieograniczonej wolnoci i niezalenoci, rodzcego jedynie

nieporzdek i anarchi... aden naród, jak mniemam, nie

jest zdatniejszym od Polaków do ustanowienia dobrej kon-

stytucyi. Nie maj oni potrzeby szuka wzorów zagrani-

cznych ani gubi si w nieokrelonych abstrakcyach me-

tafizycznych, gdy wasne ich dowiadczenie jest dla nich

wystarczajcem... Konstytucya (3 maja) 1791 r. wykazuje

postp niesychany, lecz niepodobna nie dostrzedz, e w tej

ustawie Polska traktowan bya na podobiestwo chorego,

dla którego silne lekarstwa staj si niebezpieczne, i któ-

rego mona postawi na nogi jedynie przez rodki ago-

dne, przez czas, a zwaszcza si samych okolicznoci...

JS"areszcie, ostatnia konstytucya Ksistwa Warszawskiego

okazaa w swoich wynikach zarówno liczne strony doda-

tnie, jakote i naduycia... Rzd Ksistwa Warszawskiego

czstokro bywa zmuszony ima si sposobów, przeciw-

wnych dobru publicznemu. Ogromna rónica midzy wy-

datkami a dochodami zmuszaa nieustannie do postpowa-

nia niezgodnego z t lojalnoci i powag, jakie winny

by cech kadego rzdu. Taki stan rzeczy musia z ko-

lei pociga za sob skutki najopakasze, niweczc wszel-

kie zaufanie... Przywróci zaufanie do rzdu — oto jeden

2i celów najistotniejszych, jaki obecnie osign naley...

»Karta ustawodawcza polska — cign dalej Wiel-
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horski, przechodzc od tych zaoe retrospektywnych do

dezyderatów spóczesnych — winna, mojem zdaniem, zo-

sta opart na zasadach nastpujcych: Potrzebn jest

reprezentacya narodowa pod nazw Sejmu. Ale nieodzo-

wn jest rzecz przepisa dokadnie jej atrybucye. Pod-

dawa uchwaom sejmowym sprawy, wymagajce dojrza-

ej rozwagi, gbokiej znajomoci sztuki rzdzenia, — zna

czyoby to gubi kraj... Sejm winien stanowi jedynie

w sprawach, dotyczcych w szczególnoci osób prywa-

tnych, t. j. o podatkach i prawach; zreszt i te dwa przed-

mioty nie winny podlega dyskusyi w penym Sejmie,

gdy w takim razie niczego nie doprowadzonoby do koca.

Byyby podane Sejmy takie, jak zostay przepisane przez

Konstytucy Ksistwa Warszawskiego, z pewnemi tylka

zmianami. Radzibym, aby Izba poselska, przed rozejciem

si, wyznaczaa na Sejm przyszy trzy Komisye, jedne

skarbow, drug prawodawstwa cywilnego, trzeci pra-

wodawstwa karnego, zoone kada z piciu czonków.

Zbierayby si one w Warszawie na 6 tygodni przed

otwarciem Sejmu. Zasiadayby na zmian, stosownie do

rozstrzsanego przedmiotu, cznie z Rad Stanu. Mini-

strowie przynosiliby na te posiedzenia swoje projekty,,

które byyby na nich dyskutowane. Projekty, przyjte

przez Komisye, byyby wnoszone do Izby poselskiej przez,

odpowiedniego ministra... Izba decydowaaby przez woto-

wanie wikszoci gosów, w ten sposób, i nikt nie miaby

prawa przemawiania, oprócz ministrów, radców stanu oraz-

czonków IComisyi. Projekty, przyjte przez Izb, przecho-

dziyby do sankcyi Senatu...

»Naley unika czstych zgromadze ludowych, t. j.

sejmików. Nie s one potrzebne jak tylko raz na dwa

lata celem obioru posów. Zbyteczne s instrukcye posel-

skie, jak równie i sejmiki relacyjne. Kady pose winien
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by przedstawicielem caego narodu, a nie swego woje-

wództwa albo powiatu...

»Niezawile od tego, obowizki rzdu wzgldem na-

rodu winny by wite i nienaruszalne pod adnym na

wiecie pozorem. Najistotniejszy z tych obowizków po-

lega na tem, aby unika starannie wszelkiej niesprawie-

dliwoci, wszelkiego czynu arbitralnego nietylko ze strony

rzdu, lecz zwaszcza osób rzdzcych. Dla zapobieenia

naduyciom tego rodzaju jedynym jest rodkiem wielka

odpowiedzialno, cica na wszystkich czonkach rzdu
Akty arbitralne, naduycie wadzy powinny by surowiej

karane, anieli nieposuszestwo rozkazom rzdowym
A zatem wykluczon jest kolegialno (w instytucyach

rzdowych). Odpowiedzialno kolegialna jest fikcyjn, ni-

gdy nie jest rzeczywist... Poniewa król nie moe zawsze

przebywa w Warszawie, radzibym ustanowi wicekróla,

majcego przy sobie rad kilkoosobow, wydajc na-

kazy, oraz wykonywujcych je ministrów do kadego wy-

dziau ..

»Naley przyj z pomoc wacicielom (ziemskim);

bez tego róda nie masz nadziei adnej poprawy... Od lat

dziesiciu handel zboowy, jedyna podpora kraju, jest zni-

weczony... Cigy przemarsz wojsk obcych pozbawi kraj

poowy koni i trzech czwartych byda rogatego... Warto
gruntów wynosi zaledwo jedn czwart cz szacunku

z przed lat dziesiciu do dwunastu. Niezbdn jest rze-

cz, wobec braku gotowizny, ustanowi Bank, z wypusz

czeniem obligacyi skarbowych zabezpieczonych na dobrach

narodowych, który udzielaby wacicielom (ziemskim) po-

yczek hypotecznych na umiarkowanej stopie procen-

towej...

«

Oto, co pojmowa Wielhorski »pod liberaln ustaw
narodow «. Jego osobliwe »Refleksye« ustawodawcze rzu-



- 152 —

caj wiato na epok. Ten onierski sposób mylenia;

nieufno dla rzdów parlamentarnych, pojcie subordy-

nacyi wojskowej, rozpowszechnione do caego zarzdu kra-

jem — to s wyniki szkoy napoleoskiej, to echa za-

machu Brumaira, rzdów konsulatu i cesarstwa, to ywe
tradycye Ksistwa Warszawskiego, Taki sposób mylenia
podzielaa w znacznej czci armia, a szczególniej starsza

generacya wyszych dowódców. Naley pamita o tej

okolicznoci, aby oceni istotne zasugi liberalnej ustawy

1815 roku.

Z drugiej strony, jasnem jest, i autor takich »Re-

fleksyi* napewno nie by Jakobinem. Subista z krwi

i koci, raczej zacofany w swoich pogldach, i z tego na-

wet stanowiska, zdawao si, odpowiada najzupeniej uspo-

sobieniu naczelnego wodza, i powinien by wyy z nim

w staej, niezmconej zgodzie.

Stao si inaczej. Poprzednio ju wskazalimy, dla-

czego tak sta si musiao. Jeszcze wiosn 1815 roku,

Wielhorski, wtedy w askach wyjtkowych u W. Ksicia,

zmuszony by ostrzedz go przed zbyteczn surowoci
w stosunku do armii. Uwagi swoje, podane w imieniu Ko-

mitetu wojskowego, wyoy w nastpujcym memoryale:

»Czonkowie Komitetu z gbokiem ubolewaniem wi-

dz, i W. C. Wysoko codziennie wyraa nieukontento-

wanie Swoje z powodu postawy, wywiczenia i obrotów

zaogi polskiej w Warszawie. S one, w rzeczy samej, da-

lekie od ycze W. C. W., nie odpowiadaj Jego oczeki-

waniom i nie zasuguj na Jego aprobat. Ale niechaj

W. C. W. raczy zway, e onierz polski, zdumiony no-

woci, przeciwn dawnym jego zwyczajom, nie moe a-

two zapomnie tego, czego nauczy si i co wykonywa
w cigu lat dwudziestu bez przerwy... Sam tylko cier-

pliwoci mona tu doj do wyników, wymagajcych
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czasu i dJiigiego wzwyczajenia. Czonkowie Komitetu Woj-

skowego, przejci najwysz wdzicznoci i bezwzgldnem

oddaniem dla J. C. Moci, jakote gbokim szacunkiem dla

W. C. W., s zdania, i nie mog suy lepszym dowo-

dem oywiajcych ich uczu, jak omielajc si uczyni

najpokorniejsze przedstawienia w tym przedmiocie, który

staje si niezmiernie draliwym wobec okolicznoci chwili

obecnej.

»Doskonale pojmujemy, e surowa karno i posu-

szestwo stanowi najpierwsze podwaliny i obowizki ka-

dego onierza. Bd one przywrócone przez W. C. W.,

Komitet bierze za to pork; mniema on jednakowo, e
rzecz najdoniolejsz w^ chwili obecnej jest ustalenie

i pokierowanie duchem armii. Umiejtno niekiedy z le-

pszym skutkiem, ni surowo, prowadzi do nadania kie-

runku wielolicznej masie, która, nie posiadajc jeszcze

zgoa okrelonego bytu politycznego, nie wie, gdzie ma
znale stay punkt oparcia dla zjednoczenia poj swo-

ich, doprowadzonych a do egzaltacyi przez dwadziecia

lat powice i kilka lat powodzenia.

»Czonkowie Komitetu Wojskowego, w przewiadcze-

niu, i W. C. W., podobnie jak i oni, odczuwa koniecz-

no zachowania wyrozumiaoci w chwili obecnej, z wy-

jtkiem w^ypadków^ cikich, oraz stosowania surowoci

wojskowej dopiero od czasu, kiedy Cesarz JM. ogosi na-

sz egzystency narodow i utrwali ostatecznie prawa

wojskowe, omielaj si prosi W. C. W., aby zechcia

mie wzgldy dla ducha wojskowego, zarówno wobec ofi-

cerów jak i onierzy, którym stale starano si w^poi,

i szlachetna ambicya i honor winny by najpierwsz ich

pobudk i ca ich wypenia istot «.

Na nieszczcie, te rozumne i uczciwe uwagi prze-

brzmiay bez echa. Popdliwo naczelnego wodza, za-
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miast miarkowa si z biegiem czasu i dowiadczeniem^

przeciwnie, z kadym dniem wzrastaa. Zwaszcza od wy-

jazdu cesarza Aleksandra z Warszawy, i od ogoszenia

ustawy, t. j. od koca 1815 r., wbrew powszechnemu ocze-

kiwaniu, stosunki wojskowe znacznie si pogorszyy. Nad
armi, która same dowody aski odebraa od monarchy,,

surowo W. Ksicia zawisa jak gdyby chmura gradowa,,

skd co chwila wypaday pioruny na najgorliwszych, naj-

zasueszych. Skutki oczywicie byy fatalne i intencyom

monarchy zgoa przeciwne. Rozkazy dzienne kwatery gó-

wnej w Warszawie z grudnia 1815 r. i pierwszych mie-

sicy 1816 r. napenione s obwieszczeniami o dymisyach

i urlopach nieograniczonych, udzielonych na wasne -
danie. W ten sposób armia w krótkim czasie utracia naj -

lepszych dowódców. Niebawem rzeczy przybray obrót

tragiczny. W. Ksi, w wybuchu gniewu, podczas parady

na Placu Saskim, rozkaza kilku oficerom wdzia karabiny

i stan w szeregach. Byli to ludzie modzi i ambitnie

dotknici niezasuon i upokarzajc kar, po paradzie

odebrali sobie ycie. Za ich przykadem poszli inni kole-

dzy. Samobójstwo modego Wilczka, wietnego oficera, wy-

rónionego osobicie przez Napoleona, szczególnie uderzya

opini publiczn i nuwet najblisze otoczenie naczeluego>

wodza. O tych smutnych wypadkach mielimy dotych-

czas same tylko relacye polskie. Obecnie ujawnione zo-

stay urzdowe relacye rosyjskie, z których tamte potwier-

dzaj si w zupenoci, z dotkliwszemi jeszcze szczegó-

ami. Doszo do tego, e sam Nowosilcow, donoszc o tych

wypadkach do Petersburga, uzna za stosowne doradzi

cesarzowi niezwoczne odwoanie W. Ksicia Konstantego-

z Warszawy.

Atoli najwiksza trudno pooenia nie w wypad-

kach pojedynczych, chociaby najsmutniejszych; tkwia.
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ona gbiej, w samych podwalinach organizacyi wojsko-

wej Królestwa. Wyej nie omieszkalimy zwróci uwagi

na zupenie wyjtkowe pooenie naczelnego wodza, wyo-

drbnione od caej budowy ustawodawczej rzdu krajo-

wego, a tem samem ponad ni wyniesione. Ta okoliczno

zawczasu dala wiele do mylenia ludziom, powoanym
przez zaufanie monarchy do czuwania nad przysz orga-

nizacy ogóln Królestwa. Rzd tymczasowy, w jednym

z pierwszych swoich raportów do cesarza, w czerwcu

1815 r., dotkn tego wanego przedmiotu. »Obecno
w kraju W. Ksicia i przysugujce mu penomocnictwa

nadzwyczajne usuwaj Rzd Tymczasowy od wszelkiego

stosunku z zarzdem wojskowym. Jednake waciwa ad-

ministracya wojskowa ma styczno w tylu wzgldach

z administracy cywiln, i obydwie nie mog by ina-

czej urzdzone i rzdzone, jak podug jednego i tego sa-

mego systematu«. »Z uwagi nadto na blizk konieczno

wzicia armii polskiej na koszt krajowy, oraz z uwagi,

i w tym wypadku rodki krajowe nie bd wystarcza-

jce dla utrzymania obecnej administracyi wojskowej «,

Rzd Tymczasowy proponowa utworzenie odrbnego mi-

nisteryum wojny, na zasadach ogólnych, ustalonych dla

innych wydziaów. Ta myl najzupeniej zaakceptowan

bya przez cesarza Aleksandra, i nastpnie, jak widzieli-

my, urzeczywistnion zostaa w karcie ustawodawczej.

Atoli szkopu gówny nie zosta usunity. Pozostao nie-

tknite stanowisko naczelnego wodza, umieszczonego poza

ustaw. Wyradzaa si std sytuacya prawie bez wyjcia.

Bya chwila, kiedy chciano próbowa wyjcia ze strony

najniebezpieczniejszej. Jest skazówka, któr daje wiadek

wiarogodny, cho zbytnio do potpienia skonny, i »Ko-

mitet Wojskowy, po oddaleniu si Kniaziewicza i Woy-
czyskiego, cakiem o obywatelstwie zapomniawszy, pe
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Tvny, e przy W. Ksiciu wyszym bdzie nad wadze
krajowe, nie waha si imieniem narodu prosi... by W.
Ksi wzi w rce nie tylko sprawy wojskowe, lecz

i cywilne, sowem by by wicekrólem*. Byoby to zape-

wne rozcicie wza.
Obeszo si na szczcie bez tak ryzykownego eks-

perymentu. Ale za to pozosta w mocy cigy, zasadniczy

rozdwik w rzdzie krajowym, narzucajcy si na ka-
dym kroku kademu nieuprzedzonemu umysowi. Widzie-

limy poprzednio, jak w chwili pierwszego ostrego zatargu

W. Ksicia z Komitetem Wojskowym, czowiek zupenie

nieuprzedzony, ks. Adam Czartoryski, wszelkiemi siami

nakania czonków Komitetu do moliwych ustpstw, do

zgody. Sam wtedy siedzc jeszcze w Wiedniu, nie odczu-

wa caej trudnoci pooenia. Przekona si o niej nao-

cznie, kiedy zasiad w Rzdzie Tymczasowym w Warsza-

wie. Ju w lipcu 1815 r. pisa Czartoryski do cesarza:

«Jedna okoliczno tamuje wszystkie, najlepiej obmylane

kroki — istnienie zupenie niezalenej wadzy wojskowej,

z któr rzd cywilny mierzy si nie jest w stanie... W^.

Ksi znowu z gruntu si zmieni. Nie daje uagodzi si

ani przez gorliwo, ani przez posuszestwo. Armia, na-

ród, osoby prywatne, nic i nikt nie znajduje u niego a
ski. Monaby przypuszcza, i istnieje plan formalny, aby

sprzeciwi sic widokom W. C. M., aby unicestwi dobro-

dziejstwa monarsze, i rozpoczte dzieo zgubi zaraz w za-

czciu. W. Ksi, sam o tem nie wiedzc, staje si na-

rzdziem tych nieszczsnych planów, któred do wza

jemnego podszczuwania na siebie Rosyan i Polaków, wbrew

najuroczystszym zapewnieniom W. C. M.« Te same ostrze-

enia powtarzaj si we wszystkich nastpnych pismach

Czartoryskiego do Aleksandra w 1815 i 1816 r. Z wa-
ciw sobie szlachetu odwag, ks. Adam nie waha si
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wprost doradza odwoania W. Ksicia z Warszawy. Za^

e bya to rada, dyktowana wycznie przez wzgldy do-

bra publicznego, o tern wiadczy niezbicie ju ta okolicz-

no, i tak samo, jak wspomnielimy, radzi w kocu sam

Nowosilcow.

Z chwil ogoszenia karty ustawodawczej i utworze-

nia ministeryum wojny, wskazane niedogodnoci, wynika

jce z pozycyi i usposobienia W. Ksicia Konstantego Pa-

wowicza, gównym ciarem spa musiay, z natury

rzeczy, na barki ministra, Józefa Wielhorskiego.

Nie dugo na to wypado czeka. Wielhorski w gru-

dniu 1815 roku, z inicyatywy W. Ksicia, obj prezydyum

w Komisyi wojny. Prawie natychmiast, po kilku dniach

zaledwie, ujrza si w poeeniu bez wyjcia, postawiony

midzy wyranem brzmieniem praw fundamentalnych

a nieokrelonemi wymaganiami subordynacyi wzgldem

naczelnego wodza. Przysza na stó sprawa zasadnicza

organizacyi Komisyi wojny i mianowania radców stanu,

przewodniczcych w wydziaach. Komisya wojny, w myl
ustawy, narówni z innemi Komisyami: spraw wewntrz-

nych, skarbu, sprawiedliwoci, obrzdków religijnych i owie-

cenia publicznego, stanowia cz integraln rzdu kra-

jowego, t. j. Rady Administracyjnej pod przewodnictwem

Namiestnika królewskiego. Przeto, cile w myl ustawy.

Rada Administracyjna niezwocznie zadaa od Wielhor-

skiego przedstawienia sobie projektu orgapizacyi Komisyi

wojny. W tej samej atoli chwili W. Ksi, rozkazem pi-

miennym zawiadomi Wielhorskiego, i zakazuje mu
przedstawi od siebie jakikolwiek w tej mierze projekt

Radzie Administracyjnej i wzbrania mu wogóle zabiera

od siebie gos w tej Radzie w materyach wojskowych,

bez uprzedniego, w kadym wypadku, upowanienia i in-

strukcyi z kwatery gównej. Zarazem wyjani W. Ksi,
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i organizacya Komisyi wojny wycznie do niego, jako

naczelnego wodza, naley, i swój wasny projekt w tym

przedmiocie wysa bezporednio na rce cesarza i króla

do Petersburga, za ministrowi poleca ten sam projekt,

nie aden inny, wnie do zatwierdzenia na Rad Admi-

nistracyjn.

Co byo robi w podobnem pooeniu? Pierwsz my-

l Wielhorskiego byo odwoa si do samego W. Ksi-

cia. Uczyni to w wyrazach, jasno wiadczcych, i nie

powodowa si zgoa pobudkami mioci wasnej, lecz je-

dynie szczer chci pogodzenia swoich obowizków oby-

watela i onierza.

»Odbieram w wycigu z protokóu uchwa Rady Ad-

ministracyjnej — tak odzywa si Wielhorski — projekt

zasad organizacyi rozlicznych ministeryów, wraz z rozka-

zem przedstawienia organizacyi Komisyi wojny, a to

w cigu trzech tygodni, liczc od 31 grudnia. Z drugiej

strony dowiaduj si, e W. C. W. zabraniasz, aby podo-

bny projekt zosta przedstawiony i rozstrzsany przez

Rad Administracyjn...

»Karta konstytucyjna, rozdzia IV, artyku 76 orzeka:

•wykonanie praw bdzie powierzone rozmaitym gaziom
a,dministracyi publicznej, jak nastpuje«; poczem nastpuje

wyliczenie takowych, a midzy niemi pod N. 4, wyliczon

jest Komisya wojny. Stanowi ona zatem cz integraln

rzdu; to znaczy, e Namiestnik w Radzie Administracyj-

nej ma prawo rozkazywa tej Komisyi, ona za, podo-

bnie jak i prezydujcy w niej minister, nie ma prawa

odmawia posuszestwa.

»Z drugiej strony, aczkolwiek nie masz w tym wzgl-

dzie adnego na,pimie przepisu, sdz, e nie naley mi

dziaa wbrew woli W. C. W. Tym sposobem znajduj si

w pooeniu najdotkliwszem dla urzdnika publicznego,
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skoro nie wiem, gdzie jest bezporednia wysza moja wa-

dza. W. C. W., na skutek dostojestwa swego, na zbyt

Wysokiem jeste stanowisku, aby zda sobie spraw z nie-

bezpieczestw, na jakie naraeni s Jego podwadni. Karta

konstytucyjna sama przez si nazbyt jest wit i zostaa

nam nadan przez Monarci zbyt wielbionego i ubóstwia-

nego przez nowych swycti poddanyci, aby nie miaa

w jaknajwyszem sta powaaniu. Kady Polak widzi

w niej lekarstwo nieszcz przeszoci oraz zapowied

pomylnoci i szczcia powszechnego na przyszo. Wy-
amywa si z niej oznaczaoby zatem w oczach wszyst-

kich zbrodni istotn i niewybaczaln, za któr grozi kara

wyranie przewidziana w artykule 82 konstytucyi. Czyli

pierwszy lepszy pose nie byby uprawniony oskary
mnie o pogwacenie konstytucyi i pocign mnie przed

Sd Najwyszy, który, liczc si jedynie z konstytucy,

nie mógby uwzgldni mego tumaczenia si rozkazami

W. C. W.? Tak byaby wic moja nagroda za 30 lat

suby i reputacy bez skazy nabyt kosztem krwi mojej...

•Omielam si odwoa do sprawiedliwoci W. C. W.

Racz wydoby mnie z dylematu, w jakim si znalazem.

Jedynym w tym celu sposobem byoby, eby W. C. W.

udzieli mi na pimie rozkazów swoich w punktach nast-

pujcych: 1. czy winienem trzyma si cile artykuów

Karty konstytucyjnej oraz pyncych z nich praw Orga-

nicznych? 2. Czy minister i Komisya wojny stanowicz
integraln rzdu i winny sucha jego rozkazów, czy

te stanowi ga jego zgoa odrbn, zawis jedynie

od W. C. W.? 3. Jaki jest obszar mojej wadzy, t. j. jakie

s przedmioty, które mocen jestem, cznie z Koraisy,

rozstrzyga i wykonywa na wasn rk, i jakie s
przedmioty, o których mog rozprawia i wyraa opini
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swoj w Radzie (Administracyjnej) bez wymaganego w tym
celu upowanienia?

»Racz W. C. W. w powyszych zapytaniach moich

upatrywa wycznie kwestye dobra publicznego, stano-

wicego jedynie moj pobudk. W rzeczy samej, jake
mogaby dziaa machina, o ile ten, który kierowa ni
jest powoany, nie posiada reguy wskaniczej jego post-

powania i nie wie ani komu winien posuszestwo ani te
jakie rozkazywania ma prawo?

«

To szczere i. uczciwe odwoanie si Wielhorskiego do

bezstronnoci i rozwagi naczelnego wodza pozostao bez

skutku. Rozkaz cesarzewicza z dnia 11 stycznia katego-

rycznie przepisa ministrowi trzyma si cile skazówek,

raz mu uczynionych, t. j. tej zasady, e Komisya wojny

jest zupenie odcit od rzdu- krajowego, i e prezydujcy

w niej minister jest wobec Rady Administracyjnej li tylka

przedstawicielem kwatery gównej. Zdaje si, e cesarze-

wicz nie liczy na powaniejszy opór ze strony Wielhor-

skiego. Dotychczas by pozna w nim tylko onierza, na-

wykego do subordynacyi i posuszestwa; stawia go na

jednej linii z Zajczkiem i mniema, i wszystko zrobi

z ministrem wojny, jak robi wszystko, co chcia, z Na-

miestnikiem. Takie zreszt byo równie przekonanie spó-

czesnych. »Komisya wojny — powiada Ostrowski — nie

czem innem, jak biurem przez W. Ksicia kierowanem^

naczelnik tego wydziau, starzec, inwalid, podobnemi te
jak Zajczek, W. Ksiciu zaleca si przymioty*. »Zaj-

czek i Wielhorski — powiada genera Wybranowski —
zupenie byli W. Ksiciu powolni, potakujc wszystkim

jego rozkazom i lepo je wykonywujc, za co w wielkich

u niego byli askach i cesarzowi od niego jaknajlepiej

przedstawiani*. W tym wypadku, jak w wielu innych^

pomylia si opinia publiczna; pomyli si te W. Ksi.
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Wielhorski si opar. Nazajutrz po otrzymaniu rozkazu

naczelnego wodza, wniós wprawdzie w Radzie Admini-

stracyjnej projekt, dotyczcy organizacyi i zacigu woj-

ska, uoony bez udziau ministeryum przez kwater gó-

wn; lecz zarazem wyranie owiadczy, i ten projekt,

pochodzcy bezporednio od naczelnego wodza, on, jako

minister, za niekonstytucyjny uznaje i swojego potwier-

dzenia mu odmawia. Przyczy si do tej opinii ksi
Adam, który na mocy przywileju, udzielonego mu od mo-

narchy, uczestniczy w posiedzeniach Rady ministrów.

Obracajc si do Namiestnika, przewodniczcego zebraniu:

•jest to pierwszy krok — rzek Czartoryski — pierwsza

próba w zamiarze pogwacenia ustawy; jeli ten si uda,

natenczas artyku za artykuem gwacona bdzie, straci

cae swe znaczenie, ca moc, zostanie pustym dwikiem.

Przy pierwszej wic tej próbie, pierwszym kroku, trzeba

z caem nalenem uszanowaniem, ale trzeba koniecznie

uczyni opór«. W trakcie tych narad wywoano Zajczka

do W. Ksicia. Po kilku chwilach wróci Namiestnik na

sesy, podniecony, zaperzony, widome odbicie gniewu ce-

sarzewicza. adnych dalszych przeoe nie chcia su-

cha. »Do tej anarchii — zawoa podniesionym go-

sem — ona nas zgubia, trzeba jej raz koniec pooy
i nauczy si wypenia rozkazy. Co jest ta ustawa, co

jest ten kraj? Niczem.. Co ten kraj uczyni dla mnie?...

Ja rozkazy wicie wypeni, i projekt wniesiony, skoro

tak chce W. Ksi, podpisz i zatwierdz«. Na tem owiad.

czeniu przewodniczcego solwowana sesya, obecni w mil-

czeniu si rozeszli.

Tego samego dnia W. Ksi wyjecha do Peters-

burga. Natychmiast usun formalnie Wielhorskiego— nie

mia sposobu, gdy nie mia do tego penomocnictwa. e
tak atoli bya myl cesarzewicza, wiadczy rozkaz dzienny,

DWA 8TUL£CU. T II.
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wydany w chwili wyjazdu, a dyskredytujcy faktycznie

stanowisko ministra wojny. »Poruczam w niebytnoci mo-

jej komend wojska polskiego i ster wydziau wojennego

w Królestwie Polskiem generaowi piechoty Zajczkowi*.

Có w takim razie pozostao dla ministra prezydujcego

w Komisyi wojny? Byo jasnem, i dni jego urzdowania

s policzone. Byo do przewidzenia, w jakiem wietle rzecz

ca przedstawi cesarzowi. Wobec tego Wielhorski ze swej

strony popieszy przedstawi monarsze istotne pooenie

sprawy. Uczyni to zaraz w styczniu t. r. w nastpujcym

memoryale na imi Najwysze, który zawieli do Peters-

burga Matuszewicz i Tymowski, urzdnicy sekretaryatu

stanu:

»Minister wojny Królestwa Polskiego w najkrytycz-

niejszem znajduje si pooeniu. Nie jest mu wiadomem^

gdzie znajduje si bezporednia wysza jego wadza, jakie

s jego atrybucye i obszar jego kompetencyi, a zatem^

gdzie s granice jego odpowiedzialnoci. Karta konstytu-

cyjna, której jest on wiernym, jako Polak, zarówno z obo-

wizku jak z przekonania, wyranie orzeka w tych wszyst-

kich przedmiotach; nie pozostawaoby mu przeto nic do

yczenia, gdyby nie by on obowizany ulega równocze-

nie rozkazom, zgoa tej Karcie przeciwnym. Dopuszcze-

nie ministra wojny do Rady Administracyjnej nie moe
by interpretowane inaczej jak w len sposób, e wol jest

J. C. Moci, aby wszystkie gazie administracyi wspó-

dziaay sobie wzajemnie i wspomagay si jednozgodnie...

Jednakowo rozkaz, wydany przez J. C. W. W .Ksicia Na-

miestnikowi królewskiemu oraz ministrowi wojny, wywraca

cay ten system...

»Mao jest przedmiotów w administracyi wojennej,

które nie byyby w stycznoci z wadzami cywilnemi

i bez ich udziau mogyby by zaatwiane. Kwatery
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wojskowe, furae, koszary, sprawy transportowe, rekruta-

cya, policya (iezerterów, korpus kadetów, sdownictwo

wojskowe, wszystkie te przedmioty musz by wspólnie

urzdzane. W. Ksi, nie znajc kraju, a nie chcc ra-

dzi si innych ministrów, moe, pomimo intencyi najlep-

szych, dziaa wbrew monoci, rodkom, obyczajom, a wic
i wbrew dobru kraju...

»Okoliczno najistotniejsz, tak donios, i wobec

niej wszelkie inne wzgldy ustpiby powinny, stanowi

oby pogwacenie ustawiczne Karty konstytucyjnej, b
dce nieuniknionym skutkiem podobnego zarzdzenia...

»Jedyny sposób zaradzenia zemu polegaby na usta-

nowieniu cisej definicyi i dystynkcyi pomidzy atrybu-

cyami komendy naczelnej a ministra wojny. Suba wa-
ciwa, policya wojskowa, wywiczenie, postawa i ruchy

wojsk, awanse, urlopy, semestry, degradacye, stanowi

kompetency Wodza Naczelnego; monaby do tego doda

nadzór nad administracy wojskow... Wszystko nato-

miast, co dotycz samego zarzdu, jak zawieranie kon

traktów, sprawy koszarowe, kwaterunkowe, rekrutacya,

i w ogólnoci wszystko, co dotyka innych gazi rzdo-

wych, winno nalee do Komisy i wojny, dziaajcej na

wasn odpowiedzialno, wedle postanowie Rady Admi-

nistracyjnej a zgodnie z przepisami Konstytucyi.

»Jeeli ta zasada nie zostanie dopuszczon, w takim

razie zbyteczn jest Komisya i minister wojny; starczy

jeden wicej zwyczajny sekretarz w biurach Wodza Na

czelnego,... Jza Karta konstytucyjna bdzie ju tylko fik-

cy, zabawk dziecinn, któr kademu wolno podug

swego widzimisia zmienia i ama «.

Rozwizanie, projektowane przez Wielhorskiego, nie

dao si urzeczywistni. Ale onierska prostota i jasno

jego wywodów nie zaszkodzia mu bynajmniej w Peters-

11*
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burgu. Cesarz Aleksander nie chcia pozbywa si mini-

stra, którego zasugi i wierno ceni umia. W. Ksi
powróci do Warszawy, napozór pogodzony z Wielhorskim.

Przesilenie nie zostao usunite, zostao tylko odoone.

Midzy Komisy wojny, a kwater gówn trwa odtd

stosunek naprony, wyraajcy si w cigych starciach

przy lada okazy i. Tutaj przypady smutne wypadki

z marca i kwietnia 1816 roku, o których wyej wspomi-

nalimy. Samobójstwa w armii gboko dotkny Wielhor-

skiego. Odtd tylko szuka sposobnoci do zerwania i wy-

cofania si. Skorzysta z drobnej wzgldnie sprawy fura-

ów dla wojska. W myl wyranej dyspozycyi monarszej,

furae opacane byy z kasy wojskowej; odpowiedni wy-

datek wniesiony zosta do budetu wojskowego na r. 1816,

który uzyska Najwysze zatwierdzenie. Naraz, W. Ksi
wyda rozkaz, aby rzeczony wydatek pokryty zosta z kasy

cywilnej. Wielhorski w Radzie Administracyjnej owiad-

czy si przeciw temu rozporzdzeniu, z uwagi, i mini-

ster skarbu nie posiada odpowiedniego funduszu. Natych-

miast W. Ksi przez swego adjutanta rozkaza zagrozi

Wielhorskiemu, i zawiesi go w urzdzie. Nie ^czekajc

duej, minister wojny, na najbliszej sesyi Rady Admini-

stracyjnej, dnia 20 kwietnia, zoy na rce Namiestnika

prob o dymisy, w formie pisma na imi cesarza Ale-

ksandra:

»Najjaniejszy Panie — pisa Wielhorski — kiedy

W. C. i K. Mo raczye powierzy mi stanowisko ministra

wojny, przyjem je z wdzicznoci, w tem przekonaniu,

e w^ypeniajc cile swe obowizki, bd móg przyka-

da si do urzeczywistnienia widoków dobroczynnych, y-
wionych przez Niego wzgldem ojczyzny mojej. Zaufanie,

jakiem zaszczyca mnie podówczas J. C. W. Wielki Ksi
Konstanty tembardziej umacniao mnie w tem przekona-
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niu. Wierzyem, e obowizki moje, podobnie jak i in-

nych ministrów, polegaj na zachowaniu tej Karty kon-

stytucyjnej, któr obdarzya nas dobro ojcowska W. C.-K.

Moci, któr zaprzysiglimy z zapaem i która miaa zo-

sta pork przyszego szczcia naszego; e winienem

troska si o potrzeby armii, bez pokrzywdzenia miesz-

kaców; e winienem wreszcie nigdy z oka nie spuszcza

powszechnego dobra kraju.

»Tymczasem rozkaz W. Ksicia z dnia 30 grudnia

(11 stycznia) zniweczy wszystkie, ywione przezemnie

w tym wzgldzie pojcia. Powiedziano tam, e Komisya

wojny stanowi ga odrbn i od rzdu niezawis, e
minister nie ma praw nie czyni adnych owiadcze, ani

adnej nie wywiera opinii w Radzie (Administracyjnej),

jeno przepisane mu przez W. Ksicia, ani te bez Jego

aprobaty adnych nie moe stawia wniosków. Rozkaz

ten, aczkolwiek przeciwny literze i duchowi konstytucyi,

by dla mnie witym, ale postawi mnie w pooenie fa-

szywe, ...do tego stopnia, e zmuszony jestem chwia si

pomidzy chci, aby czyni dobrze, a obaw, by nie ura-

zi, pomidzy odpowiedzialnoci, cic na ministrze,

a obowizkiem wykonywania rozkazów, sprzecznych nie-

raz z temi, jakie byy wyranie objawione przez W. CK.
Mo...

»Z takiego stanu rzeczy wynika, i pogldy moje

nie zawsze zgadzaj si z pogldami W. Ksicia. Od pi-

ciu miesicy zauwayem, e straciem Jego zaufanie. Nie

mog przypuszcza, aby mogy na niego wpyn obmowy

kilku osób zawistnych; nie popeniem bdu; nie znam

przeto powodów mojej nieaski. Niezawodn przecie jest,

rzecz, e W. Ksi rozkaza wyrazi mi swoje nieukon-

tentowanie z powodu sprawy sukien skierniewickich.

Sprawa ta bya wniesion na Rad (Administracyjn)
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przez ministra spraw wewntrznych (Mostowskiego); po-

dzielaem jego wniosek; i nigdy, nawet przed W. Ksi-

ciem, nie wyparem si zdania, e w interesie publicznym

naley raczej zachca fabryki krajowe, anieli wzboga-

ca dostawców i fabrykantów zagranicznych. Ostatniemi

znów czasy W. Ksi rozkaza owiadczy mi, i nie y-

czy sobie, aby furae dla armii polskiej byy opacane

przez kas wojskow, lecz aby ministeryum skarbu wzio
na siebie ten wydatek. Rozkaz ten zmusi mnie do wynie-

sienia tej sprawy przed Rad (Administracyjn), ...uwaa-

em za swój obowizek w uwagach swoich stwierdzi, e
skoro wydatek furaowy zosta ju wniesiony do budetu

wojskowego na r. 1816, który miaem honor przedstawi

W. C.-K. Moci, skoro natomiast ministeryum skarbu nie

posiada przeznaczonych na ten cel funduszów, nie mo-

goby ono zaspokoi tego wydatku, fundusze odpowiednie

pozostayby martwe w kasach wojskowych, skutkiem czego

bylibymy zmuszeni albo da koniom zdechn albo ucie-

ka si do rekwizycyi. To wystpienie, dyktowane jedy-

nie przez wzgld na dobro publiczne, spowodowao ze

strony W. Ksicia, zakomunikowan mi jego imieniem

przez barona Mohrenheima grob, i zawiesi mnie w urz-

dowaniu.

»Widzc, e nie mog pracowa dla dobra mego

kraju, e straciem zaufanie J. W. Wielkiego Ksicia i e
naraam si nieustannie na Jego niezadowolenie, uznaj,

e nie pozostaje mi innego wyboru, jak prosi W. C.-K.

Mo o udzielenie mi dymisyi z ministeryum wojny. ...Naj-

gortszem mojem jest pragnieniem, aby W. C.-K. Mo
w moim nastpcy znalaz wierniejszego jeszcze i bardziej

przywizanego odemnie, jeli to podobna, sug, za W.

Ksi — czowieka, zdatniejszego do zasuenia sobie na

Jego zaufanie...

«
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Wszake nawet z dymisy rzecz nie posza gadko.

Nazajutrz Wieliorski z Namiestnictwa otrzyma napowrót

swoj prob, wraz z takim listem Namiestnika: »Doniós-

szy Jego Cesarzewiczowskiej Moci W. Ksiciu, i JW.
Minister na posiedzeniu wczorajszem Rady Administracyj-

nej zoye w rce moje list do JW. Ministra Sekretarza

Stanu, w którym na rce Jego przesyasz Najjaniejszemu

Panu prob swoj o uwolnienie siebie z urzdu ministra

wojny, J. C. M. W. Ksi owiadczy mi moje nieukon-

tentowanie, i przyjem prob do Najjaniejszego Pana

która na rce J. C. W. W. Ksicia oddan by powinna.

Przeto mam honor zwróci JW. Ministrowi listy Jego«.

Skoczyo si na tem, e Wielhorski posa sw prob
o dymisy wprost na rce ministra sekretarza stanu, So-

bolewskiego, który od lutego by obj urzdowanie u boku

królewskiego w Petersburgu. Zarazem w licie prywatnym

do Sobolewskiego przedstawi cae pooenie rzeczy z otwar -

toci oniersk, nie obwijajc niczego w bawen, a do-

brze zdajc sobie spraw, i te szczere wynurzenia dojd

uszu monarchy:

»Kochany hrabio — tak przed ministrem rodakiem

wynurza si Wielhorski — niepokoj mnie nie tyle same

fakty poszczególne, wyoone w pimie mojem do J. C.-K.

Moci, ile atwe do przewidzenia, pynce z nich nastp

stwa... Komisya (wojny) spowodowan zostaa do roli au-

tomatu... Codziennie musz wykonywa albo omija roz-

kazy, przeciwne przepisom obowizujcym, czstokro na

wet przeciwne sprawiedliwoci i dobru kraju... W. Ksi
idzie za pierwsz myl, jaka mu si nasunie i wydaje

rozkazy arbitralne, nie troszczc si o to, czy s one wy-

konalne, czy s zgodne lub te sprzeczne z interesem pu-

blicznym. Taki sposób postpowania, naraajc Komisy
wojny na odpowiedzialno konstytucyjn za cudze winy,
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w dodatku, co nieskoczenie waniejsza, naraa ca ma-

chin rzdow na rozkad zupeny...

»By moe, zbyt atwo si niepokoj, ale wyznam,

i ywi obaw, e, oddalajc si od Karty konstytucyj-

nej i wykonywujc jedynie wol W. Ksicia, który po ty-

sickro powtarza, i nie rozumie si na konstytucyach

i liberalizmie i za jedyny obowizek kadego uznaje lepe

posuszestwo wyszym rozkazom — gotowimy pogry
si w otchani, skd wrogowie istnoci naszej wydobd
nas po to tylko, aby nas uczyni poprostu prowincy ro-

syjsk.

»Nie jestto zreszt jedyny powód mego niepokoju.

Sposób traktowania oficerów naszych przez W. Ksicia

musi wywoa obaw, czy skutkiem tego nie bd znie-

chceni do suby wszyscy ludzie godni a pozostan ci

tylko, którym suba dostarcza jedynego rodka utrzyma-

nia; wiadomo za, czem jest armia zoona z osobników

podobnych. Czyli ludzie, którzy osiwieli pod broni, któ-

rzy w cigu lat dwudziestu wysuyli sobie reputacy

wietn i szacunek nawet nieprzyjació swoich, mog zno-

si z krwi zimn, aby ich traktowano jak rekrutów^

karcono i karano w sposób, bezczeszczcy ich w oczach

wasnych?... Jeli si chce prowadzi ludzi, to nie wolno

i za pierwszym porywem gniewu lub uniesienia, lecz

naley trzyma si drogi staej, przystosowanej do chara-

kteru tych, których si prowadzi... Owó, Polak w ogólno-

ci jest nader draliwym na punkcie honoru... Inna jesz-

cze okoliczno, mocno niepokojca wojsko, polega na obo-

strzaniu kar, nakadanych przez sdy wojenne... Jaki le-

karz skazany zostaje wyrokiem sdu wojennego na 6 mie-

sicy wizienia: W. Ks. dodaje, i on nadomiar wypdza
go z armii; kiedyindziej onierz skazany zostaje za okra-

dzenie kocioa na 10 lat kajdan: W. Ksi kae odda
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go w kajdany na lat 20. W taki to sposób wykonywany
zostaje najpikniejszy przywilej monarchy: prawo uaska-

wienia...

»...Ci sami ludzie, ...oficerowie i onierze, ...którzy bez

sowa skargi znosili wielomiesiczne zalegoci odu, któ-

rzy czsto obywali si bez obuwia i koszuli, czyli nie

powinniby uwaa si za szczliwych obecnie, kiedy s
regularnie opacani i ubierani z ca troskliwoci? Ale

tamte przyczyny zniechcaj ich mimo to od zawodu woj-

skowego, który zawsze w^ypeniali z honorem. Narody nie

cofaj si; mniej potrzeba czasu, aby je o krok naprzód

posun, anieli skoni je do uczynienia kroku wstecz^

W pierwszym wypadku starczy im sam postp owiece-

nia; w drugim potrzeba wprzódy kaza im zapomnie to,,

co ju wiedz, a nastpnie poniy je. Jeli taki cel sobie

postawiono, to wyzna naley, e obrano dobr drog, ale

nieatwo do tego celu si dojdzie.

»Jednakowo przyczyn zego nie w samym tylka

upatruj W. Ksiciu; widz j w jego otoczeniu. Nie mó-

wi tu o Rosyanach; znam ich mao, a ci, których znam,,

s to ludzie godni; lecz niestety, musz wyzna, e s
Polacy, którzy wszystko psuj. Jest wród nich general,^

który spdzi swoje ycie na wysugiwaniu si po dwo-

rach, który, zjadany przez ambicy a niezdolny wynie
si moc wasnej zasugi, ponia si, aby doj do stano-

wiska. Jest inny, który byby uczciwym czowiekiem,,

gdyby nie by nikczemnikiem, zoczyc i oszustem. Jest

trzeci, który pieszy potakiwa, zanim jeszcze jego pan

otworzy usta, i który wszystko gotów powici dla ka-

ryery. Oto figury, którym ludzie uczciwi s zmuszeni po-

wici swoj prac, swoje przekonania i prawie swój ho-

nor. To, co tutaj wyraam, nie jest tylko prostem przy-
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puszczeniem. Póki istnia Komitet Wojskowy, W. Ksi
zachowywa si wybornie, nie czyni niczego bez zdania

Komitetu, a wic zawsze zgodnie z ustalonemi zasadami;

wszystkie jego kroki byy sprawiedliwe, gdy przy naj-

mniejszem zboczeniu pewien by, e spotka si z opozy-

cy. Obecnie... wszelkie przeoenia uwaane s za niepo-

suszestwo, zasady, przepisy, prawa nie s niczem ..

»Nie skoczybym nigdy, gdybym chcia wchodzi
w szczegóy. Jest ich a nadto wiele, aby przekona Cie

bie, kochany hrabio, e czowiek uczciwy, ...przewidujc

katastrof, a nie pragnc do niej si przykada, nie ma
innego wyboru, jak usun si i poprzesta na yczeniu

szczcia swojej ojczyzny a sawy i zachowania swego

Monarchy «.

Dymisya Wielhorskiego, podpisana przez cesarza

w poowie maja, jeszcze przez par tygodni zatrzyman

zostaa w Petersburgu. Lecz wobec stanowczoci ministra,

rozdranienia W. Ksicia, aden kompromis nie by mo-

liwy. W czerwcu nadesza dymisya do Warszawy. »ywo
czuj si dotknity, generale — pisa Namiestnik — i
musz komunikowa Ci przyjcie przez Najjaniejszego

Pana dymisyi. Jemu od Ciebie podanej. Bolesnem jest dla

wszystkich czonków Rady, i musimy utraci ministra,

dla którego tyle mielimy przywizania, ile^ szacunku.

Zarazem W. Ksi urzdownie powiadamia Wielhor-

skiego, i zastpowa go bdzie w zarzdzie Komisyi wojny

radca stanu, genera dywizyi, Hauke. W tym samym cza-

sie doszed Wielhorskiego z Petersburga list nastpujcy

od ministra sekretarza stanu:

»Oddawna, kochany hrabio — pisa tu Sobolewski —
czekaem sposobnoci, aby odpisa na list paski, w któ-

rym powiadamiasz mnie o powodach, jakie skoniy Ci
do proby o dymisy. Z caego obrotu, jaki przybraa ta
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sprawa, acno moge osdzi, i pooenie nasze do tego

stopnia jest skomplikowane; e zarzd wydziau wojny

moe by powierzony jedynie w rce osób, dogodnych W.

Ksiciu, gdy inaczej wynikyby std zatargi i starcia

najszkodliwsze w swych skutkach dla sprawy publicznej,

e we wasnym interesie naszym naley unika wszyst-

kiego, co mogoby urazi lub rozgniewa W. Ksicia. Jak-

kolwiek razem z przyjaciómi i kolegami paskimi opa-

kuj konieczno, która spowodowaa Ci do decyzyi, po

zbawiajcej rzd tak znakomitego czonka, to jednak mog
tylko zachci Pana, aby zniós to powicenie z wa-

ciw Ci pogod ducha, i aby przez patryotyzm sam so-

bie wzbroni wszelkiego kroku, który mógby wywoa
rozgoryczenie lub irytacy i dostarczy broni nieyczli-

wym dla sprawy naszej, a w liczbie niemaej bdcym
osobom.

»Pomyt;i tedy powanie o zajciu si steranem swem

zdrowiem, które staym jest przedmiotem troski wszyst-

kich przyjació Twoich; i dozwól, aby cza?, i okolicznoci...

dostarczyy Ci jeszcze okazyi do poytecznej suby dla

kraju, któremu wszystko powicie, oraz dla Monarchy,

który pragnie jedynie szczcia naszego. Powiedziano mi,

(on m'a dit), e W. Ksi, jeli mu w pierwszej chwili

nie sprzeciwia si, atwo potem wyrzeka si wpojonych

sobie uprzedze, e jest w nim uczucie sprawiedliwoci,

które wkocu bierze gór. Pan, majc lepsz odemnie

sposobno poznania go, winiene postara si skorzysta

z jego charakteru dla dobra sprawy publicznej*.

Sobolewski Ignacy, ten »minister sekretarz stanu na-

tus, jak go nazywali wspóczeni, jedyny czowiek, któ-

rego styl w zupenoci by pochwalony przez cesarza

Aleksandra, najpewniej w tych ostronych omówieniach

nie tylko osobiste wyraa pogldy. W wzrotach dyplo-
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matycznych jego listu, pod niekrelonem on dit atwo
dopatrzy si sów wasnyci monarchy, pragncego w ten

sposób ukoi suszny al zasuonego ministra, którego

sam pozbywa si nie bez alu. Wielliorski zreszt nie

mia ju najmniejszej ambicyi powrotu w jakiejkolwiek

formie do ycia publicznego. Opuci natychmiast War-

szaw, wyjecha na wie, do swego Rusinowa w Radom-

skiem. Wkrótce potem, w zupenem zapomnieniu, ycie

zakoczy (24 czerwca 1817 roku). Teraz dopiero oddano

mu nalene honory; zwoki pochowano w kociele w.
Krzya, przy asystencyi W. Ksicia Konstantego i caej

generalicyi.

Na zamknicie, jako sens moralny, jeden szczegó

niespodziany. Wypadków warszawskich nigdzie pilniej

nie ledzono, jak - w Berlinie. Gabinet pruski czyni

wszystko, co tylko móg, aby w Petersburgu ochodzi

cesarza do Polaków, aby w Warszawie rozjtrzy prze-

ciw nim W. Ksicia. Jednoczenie, pruskie ministeryum

wojny postanowio na swój sposób skorzysta z cikich

komplikacyi, wynikych w zarzdzie wojskowym Kró-

lestwa. Wkrótce po dymisyi Wielhorskiego, w 1816 roku,

król Fryderyk - Wilhelm III, za porednictwem ministra

wojny, Boyena, wszed w blizkie stosunki z generaem

Amilkarem Kosiskim. Kosiski, przyjty do armii pru-

skiej w stopniu generaa -lejtnanta, mia sobie poufnie

zlecone wygotowanie projektu wzgldem uformowania

wojska polskiego w Ksistwie Poznaskiem, na wzór

Królestwa Polskiego. Liczono, e wobec zaostrzonych sto-

sunków wojskowych w Królestwie, »armia polska przej-

dzie do Prus«. Rzecz nie wzia skutku. Nie moemy tu-

taj zastanawia si bliej nad t ciekaw negocyacy.

Ale jestto. szczegó, który daje do mylenia. Zapisujemy

go na tem miejscu, sposobem nauczajcego epilogu.



POEGNANIE stulecia;

Spem bonam certamgue.

Hor. Carm. Saeculare.

Dowolna to oczywicie, albo zgoa niedorzeczna, po-

rodku ruchomej toni zjawisk dziejowych, pyncych nie-

skoczonem oyskiem czasu, nagle zarzuci kotwic na

jednym, odmierzonym miar dziesitn, liczbowym znaku,

wydzieli takim staym a oderwanym znakiem jedno

pynne a spoiste pasmo yciowej fali— jedno »stulecie« —
i dla tej zmylonej caoci doszukiwa si odrbnych

ksztatów i ducha. Zapewne, wielka rzeka dziejów pow-

szechnych posiada swoje wyodrbnione skrty, swoje pun-

kty zwrotne, stanowice, od miejsca do miejsca, o jej co-

raz nowym pdzie i kierunku. Alici, te przyrodzone pun-

kty zwrotne, od tamtych znaków przygodnych niezawi-

se, wyjtkowo tylko, trafunkiem, z niemi si zbiegaj.

Wyjtkowo te tylko niektóre stulecia na swoim schyku

w takich wanie ywioowych zanurzaj si zwrotach.

*) Pisane w styczniu 1901 r., musiao wtedy pozosta fra-

gmentem.
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Podobna zbieno przypada w udziale IV, VIII, XI, XV^
XVIII stuleciom. Nie przypada natomiast innym. Ani te
gasncemu obecnie naszemu. Ten nasz wiek XIX, dzi

u swego kresu, nie znamieniem przeomu, lecz jedynie

znamieniem przejcia i przesilenia znaczony. Wszelako

i on z kolei upomina si o swoje carmen saeculare. Nad

jego zgonem, nad onym, jakkolwiek nie istotnym symbo-

lem, mimowoli przystawa zdroona i niespokojna myl
ludzka, jak gdyby wytchn chciaa, ukrzepi si, opa-

trze, zanim dalej ruszy. I wszdzie na szerokim wiecie,

w tej chwili umownej, a przecie znaczcej, kiedy wybija

pónocna godzina wieku, » której czowiek dwa razy nie

8yszy«, wszdzie z mimowoln zadum, acz w najróniej-

szym ^ sposobie, egnaj jego odejcie i jego rachuj spu-

cizn. Wolno i z naszego zaktka, bodaj w samym jeno

zakresie czysto politycznym, pochwyci w lot to mgnie

nie, »obejrze koa w wiekowym zegarze «, i nad mierci

tego stulecia, które nas zrodzio i tward piastowao rk,
a które teraz kadziemy do umarych, kroczc naprzód

niewiadom drog ywych, wyrazi krótkie sowo pora-

chunku i poegnania.

I.

Rozwaro si XIX stulecie wród ;;zmieszanych odgo-

sów szczku broni i pokojowej mowy. Wdar si do niego

na wstpie haas wojenny^ przeszowiecznej krucyaty po-

wszechnej przeciw Francyi rewolucyjnej. W dniu nowo-

rocznym stulecia — z wyjtkiem jednych Prus, zaywa-

jcych niezmconego pokoju, odkd, przed paru laty, byy

wysuny si ze wspólnej wyprawy — wszystka Europa
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stal w ogniu. Lecz w tej samej chwiil, zdao si, pierw-

szy rok stulecia, po tak dugiej i gwatownej naw^anicy^

przynosi podany spoczynek 1 pogod. Polubowne trak-

taty, konwencye i preliminarze lunewilskie, petersburskie,

paryskie i londyskie, zawarte w cigu onego wstpnego

1801 roku, jednoczesn pokojow tcz zdaway si zwia

stowa kres wyczerpanej ostatecznie burzy. Umilky wy-

strzay w czterech wstrznionych czciach wiata. Cisza

zapanowaa na ldzie i morzu. Milczenie zawodne, po

przedzajce sroszy jeszcze, rozciglejszy i dalej nioscy

wybuch; uudna cisza, czca tylko dwie poowy jednej

i tej samej zawieruchy wojen rewolucyjnych a napo-

leoskich.

Cwierwiekowy kataklizm wiatowy, którego druga

i cisza poowa zwalia si na zaranie niniejszego stule-

cia, w rzeczy samej stanowi w sobie jedn niepodzieln

cao. Byo to dla oka zjawisko, mienice si bez ustanku

i niesychanie skomplikowane: siedm z kolei rozlicznych

zwizków europejskich przeciw Kew^olucyi i Napoleonowi,

skbiony szereg krzyujcych si kombinacyi czterech

wielkich mocarstw: Anglii, Austryi, Prus i Rosy i, naprze-

ciw pitego, Francyi. W istocie byo zjawisko, zgoa je-

dnolite, jakby z jednej bryy. Tylko, aeby wydoby na

jaw wewntrzn jego jedno, naley wprzódy wydali
zewntrzn zawio; zróniczkowawszy je wprzódy, do-

piero mona calkow^a. Owó odrazu rozjani si ono

i uproci znakomicie, byle zrazu rozezna i rozoy dwie

zasadnicze czci skadowe, wewntrz niego zespolone,

a przecie wzgldem siebie pierwotne i samodzielne. Byy
tutaj mianowicie dwa przedmioty, zgoa odrbne i nie-

wspómierne ze swojej istoty, jakkolwiek najcilej skute

razem w swoim przebiegu. By pojedynek midzy Fra
cy a Angli. Byo zmaganie si midzy star a now
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Europ. Tamten by czynnik pochodny, to bya sprawa

wszechdziejowa.

Zatarg anglo-fraucuski nosi pitno specyficzne. Da-

towa si od dawniejszej pory i z odleglejszyci wywodzi

pobudek. Tu chodzio o ocean. Na oceanie sta byt i do-

brobyt Wielkiej Brytanii. Za, od doby zniszczenia hisz-

paskiej Armady i zamania floty holenderskiej, jedna

tylko morska potga równoway moga brytask: fran-

cuska. Ale bya to groba najgroniejsza. Godzia jawnie

zarówno w byt i dobrobyt ilnglii. Budzia zarówno trwog

o bezpieczestwo Trójkrólestwa i o wyczno handlu

zamorskiego. Std te, skoro w miejsce rywala hiszpa-

skiego i holenderskiego podniós si francuski, wynika dla

Anglii konieczno niedopuszczenia Prancyi ani za Pire-

neje, ani do portów niderlandzkich. O to poszy mier-

telne walki za Ludwika XIV. Wtedy handel zamorski

wyobraay kolonie amerykaskie. Od tego czasu wpraw-

dzie stracia je Anglia. Lecz natomiast, w cigu XVIII w.

wypara Prancy z jej górujcego stanowiska nad Bosfo-

rem, wypara oraz z jej zdobyczy azyatyckich, i sama

usadowia si w Indostanie. To byo jeszcze waniejsze.

W pocztku obecnego stulecia, Anglia, przy dugu publi-

cznym szeciuset milionów, miaa ju dochód roczny trzy-

dziestu milionów funtów, zdwojony w cigu ostatnich lat

dwudziestu, a zdwojony dziki Indyom. Z tej strony bije

teraz jej najgówniejsze yciowe ttno, które przeci,

znaczy zrani j najdotkliwiej, jeli nie znaczy — zabi.

Teraz, obok trwajcej obawy o lini pobrzen hiszpa-

sko-niderlandzk, o wyldowanie Francuzów w Doverze

albo Dublinie, rodzi si nowa o Indye i drog do Indyi.

o Persy, Syry, Egipt, obok starej troski o Kana i Atlan-

tyk, rodzi si nowa o morze ródziemne i Czerwone,

o Ocean Indyjski i Spokojny, o wodn powierzchni
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wszj^stkiej kuli ziemskiej. Tdy, od strony Indy i, od strony

Dalekiego Wschodu, kryje si odtd dla Anglii zagadnie-

nie ycia i mierci. Tdy ono ciy bdzie i nadal, z t
tylko odmian, i jego rozwizanie spocznie na ldzie sta-

ym i spocznie w rku Rosyi. Naówczas, przed stu laty,

ley na morzu i jeszcze ley w rku Francyi. Tem sa-

mem, naówczas rozbrojenie i pognbienie Francyi musiao

by i pozosta najpierwsz, najywotniejsz spraw dla

Anglii, niezawile od wszelkich postronnych okolicznoci

wiatowych. Anglia z natury rzeczy musiaa by i pozo-

sta gówn spryn, naczelnym wspóczynnikiem ka-

dej wiatowej wyprawy przeciw Francyi, i jak niegdy

przeciw Francyi królewskiej i burboskiej, tak samo,

i w wyszej nadto mierze, obecnie przeciw spotgowanej

Francyi rewolucyjnej i napoleoskiej.

Lecz wanie dlatego, pomidzy obecn najwiksz

rozpraw zbiorow wiata przeciw Francyi i Napoleonowi,

a angielskiem w niej uczestnictwem, jakkolwiek istniaa

najcilejsza wspórzdno polityczna, nie istniaa przecie

rzeczywista dziejowa. I wanie dlatego, wzgldem dziejo-

wego rdzenia i znaczenia tamtej rozprawy, to uczestni-

ctwo ulega penej eliminacyi. Na tle powszechnego euro-

pejskiego zamieszania, cigle na pierwszym planie, lecz

naprawd oddzielny, samorodny epizod; na powszechnem

pobojowisku narodów, cigle w samym rodku, lecz na-

prawd samowtór, w swojem zamknitem zapaniczem

kole; w cigej zewntrznej spójni z powszechnoci i ka-

dym szczegóem midzymocarstwowyeh falowa, lecz za-

razem, jak gdyby poza nawiasem, w wewntrznem od

nich wyosobnieniu: tak przedstawia si na pocztku stu-

lecia rozgrywajcy si w dalszym cigu wielki pojedynek

anglo-francuski.

Dokoa niego, ponad nim, wiksza toczya si sprawa-

OWA STULECIA T If. i-

2
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Po wyczeniu Anglii, pozostaj naprzeciw Francyi trzy

mocarstwa ldowe: Austrya, Prusy, Rosya. Cwierwiekowe

pasowanie si Francyi z temi trzema mocarstwami, któ-

rym wszdzie i zawsze nie przestaje sekundowa Anglia,

to ju nie jest zjawisko pochodne, specyficzne i egzoty-

czne, to jest zjawisko cile nowoczesne ze swego pocz-

cia, icie powszechne ze swoich wyników, zgoa europej-

skie z caej swojej przyrody. Zjawisko to zazwyczaj bywa
pojmowane jak najjednostronniej, i skutkiem tego jak naj-

opaczniej. Wojny koalicyjne, pojmowane zazwyczaj wy-
cznie jako zatarg midzy tradycy a rewolucy, midzy
duchem zachowaw^czym przeszoci a wywrotowym XVIII

wieku — w rzeczy samej, pod n^rjwaniejszym wzgldem,

midzynarodowym, miay cakiem inne, a nawet cakiem

odwrotne znaczenie. Prawem dzieckiem XVIII wieku bya
wanie Koalicya, bdc w najrdzenniejszej swojej osno-

wie bezwzgldnem przeczeniem nie tylko nowych rewo-

lucyjnych hase przyszoci, lecz oraz, lecz przedewszy-

stkiem , rzeczywistych tradycyi europejskiej przeszoci

midzynarodowej. Natomiast ów wiek XVIII, jeli take
pod staro spodzi Rewolucy, to nie inaczej, jeno jak

Kronos ojcoburca i poeracz wasnego potomstwa, po
dzcy pod koniec syna gromowadc, co za czyny rodzi-

cielskie wemie pomst na rodzicu i do Hadesu go strci.

W rzeczywistoci, z jednej strony Europa rew^olu-

cyjna i napoleoska, przy wszelkich najgwatowniejszych

i najfatalniejszych swoich zboczeniach, koniec kocem,,

w pszczelnym paszczu i przy mieczu nadawczym Karola

Wielkiego, dzierc koron lombardzk, lenno Ksistwa,

Ksig praw^ Zachodu i zachodni hegemoni nad wia-

tem, stana ostatecznie, pod wzgldem midzynarodowym^

na gruncie pierwotnej, staroytnej, europejskiej racyi stanu*

I w rzeczywistoci, z drugiej strony, stara Europa koali-
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cyjna staa na negacyi wszystkiego, co byo z dawien da-

wna europejskiem i rozwojowo utrwalonem w midzyna-

rodowem poyciu pastw i ludów. A nawet, w gruncie

rzeczy, z jednej tylko strony bya Europa historyczna,

w cisem duchowem pojciu, odradzajca teraz w ogniu

nowoczesnych hase cywilizacyjnych nieprzedawnione eu-

ropejskie tradycye midzynarodowe, Europa przesza i przy-

sza zarazem, okalajca wiek XVIII i z niego wydalona:

z drugiej strony by tylko zwarty systemat mocarstwowy,

zrodzony, dojrzay i wykoczony w tym wieku, a teraz

dowiadczajcy wielkiego dziejowego odwetu. W takiem

dopiero owietleniu ogromna walka Francyi z onemi trzema

potgami objawia prawdziwe swoje oblicze. To bya, rze-

klimy poprzednio, walka pomidzy now a star Europ.

Wszelako, jak si okazuje, i to imi Europy, i te wyrazy

nowoci i staroci, nie s tutaj jeszcze dostatecznie celne

i dokadne. Celniej i dokadniej rzekszy, to bya walka

pomidzy Europ a XVIII stuleciem.

Stulecie XVIII zamkny dwa zdarzenia wiatowej

wagi: upadek Rzpltej polskiej i upadek monarchii francu-

skiej. Oznaczay one podwójny przewrót na ciele i duchu

europejskiego wszechustroju. Przewrót, naprzód, w rozka-

dzie si, trzymajcych równowag mocarstwow. Nast-

pnie, w rozwoju poj, nioscych porzdek publiczny.

W swoich skutkach wszystkiej dotykajc Europy, ten

przewrót podwójny uwypukli si na przeciwlegych jej

kracach. Ustali wyniesienie nowej górujcej potgi sa-

mowadczej na Wschodzie. Otworzy upust wyniesieniu

nowych przodujcych zasad ludowadczych na Zachodzie.

Przecie stosunek wspóczesnej wielkiej polityki wzgldem
kadego z tych dwu wydarze by zgoa odmienny. Pierw-

sze byo wasnem jej arcydzieem, konsekwentnem, sto-

pniowem, wiadomem. Drugie byo dla niej czem dowol-
12*



— 180 -

nem^ niespodzianem, iiieznanem. Polityka wspóczesna bya

nawyka liczy si z ciaem, nie z duchem, — z si, nie

z pojciem. Nawyka oglda nastrczajce si jej zaga-

dnienia pod jednym ktem widzenia: mocarstwowym, roz-

wizywa je jedn metod: podziaow. Uderzono hurmem

na Francy. Wybrano si tam bynajmniej nie z krucyat

w imi idei przeciw idei. Ruszono wypraw zdobywcz

kilku mocarstw przeciw jednemu, które mieniono obezwa-

dnionem dziki okropnej, rcej jego wntrze, chorobie.

Wkroczono do Francy i, rozdartej przez anarchi rewolu-

cyjn, podobnie jak poprzednio do Rzpltej, osabionej

przez anarchi gwarancyjn. Owó tym razem pomylono

si. Napotkano na odpór. Co wicej, sprawiono, i pod nad-

zwyczajnym naciskiem groby zagranicznej, jak pod prze-

mon toczni, napicie ywioów rewolucyjnych, gro-
cych rozsadzeniem samych posad pastwowych Francyi,

przeszo nagle w stan utajony, przeksztacio si z powro-

tem, jak gdyby skroplio, w potny ywio czysto mocar-

stwowy, którego rozhukane nurty nie tylko zmioty na-

jazd, lecz nadto, wylawszy przez brzegi, jednym nie-

wstrzymanym zapdem wtargny do rodka nieprzyja-

cielskiej Europy.

Takim to sposobem, takim nieprzewidzianym zawro-

tem, Francya, ostatniemi czasy politycznie zobojtniona,

prawie nieobecna, naraz powraca na wielk widowni

wiata, aby zosta ogniskow postaci akcyi wszecheuro-

pejskiej. Powraca, jak gdyby zbudzona z letargu. Albo-

wiem, jakkolwiek uczestniczya z imienia w dziejach mi-

dzynarodowych XVIII wieku, wszake, zamiast niemi, jak

ongi, kierowa, bya wleczona ich ladem, niby ciar
martwy albo sia neutralna, bya zepchnita do roli dru-

gorzdnego wspóczynnika albo nawet tylko widza najdo-

niolejszych przeobrae, dokonanych ostatniemi czasy
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w systemacie równowagi midzynarodowej. Obecnie przy-

chodzia upomnie si o swoje zeskamotowane przewodni-

ctwo materyalne i duchowe. Zastaa miejsce zajte, prze-

wrót z gruntu dopeniony. Stawaa wobec teraniejszoci

podwójnie sobie obcej, bo zarówno, jeli nie wicej jeszcze,

niezgodnej z midzynarodowym legatem przeszoci, jak

z rewolucyjn przyszoci nowin. Tamte przeobraenia

rzeczywicie dokonay si tak, jak gdyby Francyi nie

byo wcale w zgromadzeniu europejskiem. Jawiy si one

tern samem negacy historycznego jej powoania i samego

jej bytu, gdy byy negacy historycznej Europy. Std
te, bez wzgldu na wol obustronn, musiay doprowa-

dzi do wzajemnej negacyi obu stron, przebudzonej Fran-

cyi a przeobraonego systematu mocarstw.

To jest arcywane. Bo to jest moment wszechdzie-

jowy. Wszechdziejowo tego momentu na tem mianowi-

cie polega, e jego istota jest niezmienna, w samej natu-

rze rzeczy leca, a zatem niezawisa od czowieka i na-

rodu, na który brzemi tego momentu skada w danej

epoce zbieno konsekwencyi dziejowych. W takiem sa-

mem pooeniu, mimo wszystkie zreszt namacalne ró-

nice, znajdzie si antypod Francyi, znajdzie si Anglia,

skoro, mimo wszystkie swoje wodne sukcesy, wzgldem
zeszowiecznych zmian ldu staego znajdowaa si w ca-

kiem analogicznym, jak i Francya, stosunku. Moment

wszechdziejowy pozostaje niezmienny, w zmiennej roz-

maitoci wcielajcych go podmiotów narodowych i ludzkich.

Na pocztku stulecia naród francuski, owoczesne

wcielenie takiego momentu, z kolei uosabia jeden czo-

wiek — Napoleon. Syn Rewolucyi, wnuk Cinuecenta, la-

torol Karolów i Cezarów, on streci Francy owoczesn.

Za przez ni streci oraz Europ, i wraz historyczn

obok rewolucyjnej: Europ europejsk. W pierwszym swoim



182

charakterze, punktem biegunowym swojej polityki on mie-

ni tamten specyficzny pojedynek Francyi z Angli. Ale

w drugim swoim charakterze, musia oraz podj t zasa-

dnicz walk Europy z XVIII stuleciem. Podejmowa j
krok za krokiem, cigany ku niej nieprzepart moc,
wreszcie pod ni przywalony. To byo posannictwo, za-

szczyt i kltwa Napoleona. Party ku temu wytycznemu

celowi, on jest zmuszony ima si kolejnych, ku niemu

wiodcych, rodków, wiodcych tem samem ku odzyska-

niu, podniesieniu i zabezpieczeniu europejskiego powoania

Francyi; zmuszony zacz od zrobienia wyomu w syste-

macie mocarstwowym, bdcym onego powoania negacy;

zmuszony prowadzi rzecz dalej przez obalenie tego sy-

stematu; zmuszony dokoczy przez wystawienie, na jego

miejscu, hegemonii zachodniej, francuskiej, wasnej. Tym
sposobem przychodzi mu przeama Austry w 1805 i 1809^

rozbijajc wrota koalicyjnego systematu; obali Prusy

w 1806, burzc rodkowe jego wizanie; wreszcie, po pró-

bnej 1805— 1807, stan do ostatecznej rozprawy z Rosy
w 1812 roku o hegemoni wiatow, albowiem tu jest

zwornik, trzymajcy i zamykajcy sklepienie. W miar
wznoszcej si kolei tych zada olbrzymich, wzrastaa

coraz ich trudno, a pod ostatniem run Napoleon. Naj-

trudniejsze, byo te najwikszem.

Wiek XVIII z rzdu mocarstw by wyczy trzy

pastwa: Szwecy, Turcy i Polsk. Pierwsze i drugie,

jeszcze przodujce w XVII stuleciu, by usun na miej-

sca podrzdne, okroi i do dalszych strat, albo zupenej

przygotowa ruiny. Trzecie zniweczy. Na degradacyi

Szwecyi skorzystay take Prusy, biorc Pomerani szwe-

dzk. Na degradacyi Turcyi skorzystaa take Austrya,

biorc banat temeszwarski i Bukowin. Na zniweczeniu

Rzpltej skorzystay zarówno Prusy, biorc Gdask i War-
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szaw, jak i Austrya, biorc Lwów i Kraków. Na wszyst-

kich trzech czynociach skorzystaa w pierwszym rzdzie

Rosya, biorc od Szwecyi Inflanty i Star Finlandy, od

Turcyi — Beasarabi, Kabardy i Krym, od Rzpltej — Ru,
Litw i Kuroni. Na tem sta ów potrójny systemat; na

tej wspólnoci uczestnictwa i udziau, staa jego potga

i jedno nazewntrz. Jednakowo z tej samej wspólnoci

wynikao równie wewntrzne w nim tarcie stykajcych

si interesów, a skd konieczno tajnych wewntrz roz-

terek. Prusy, objwszy sukcesy szwedzk ewangelickiego

przewodnictwa w Rzeszy niemieckiej, przypieszonym je-

szcze odtd pdem musiay biee ku rozstrzygniciu na

tym terenie pierwotnego swego spózawodnictwa z Austry.

Austrya, stanwszy nad Dunajem, stana tutaj oko w oko

naprzeciw Rosyi. Rosya, zajwszy ogromn lini Mitawy

i Kowna, Wilna i Brzecia, Kamieca i Mohylowa, natu-

ralnym pasem granicznym Niemna, Bugu i Dniestru ogar-

niaa i naciskaa, od Gdaska a do Lwowa, zarazem

Prusy i Austry.

Wypywajce std powikania, obawy i rachunki

wzajemne odbiy si te porednio lub bezporednio, pota-

jemnie lub jawnie, lecz nader znamiennie, na caokszta-

cie i pojedynczych fazach wojen napoleoskich, a miano-

cie, te wanie wewntrzne rozterki, zaostrzone, bo omie-

lone, przez oczywist przewag Francy i i Napoleona, umo-

liwiy, raz po razie, mniej lub wicej trway, mniej lub

wicej szczery, zwizek kadego z tych mocarstw ze zwy-

cisk Francy napoleosk przeciw pozostaym innym.

Tak dosza pozorna neutralno przyjacielska Prus prze-

ciw Austryi i Rosyi w roku 1805. Tak pozorny sojusz

obronny Rosyi przeciw Austryi w roku 1809. Tak pozorny

sojusz zaczepny Austryi i Prus przeciw Rosyi w r. 1812.

Ale to wszystko, jakkolwiek gboko uwarunkowane, to
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byy jeszcze tylko przechodnie odchylenia wewntrzne.

Zdolne osabi, jeszcze s niemocne zerwa potrójnej

cznoci, spojonej potrójnem uczestnictwem. Pomimo

nich, gówny punkt cikoci caego systematu nazew-

ntrz pozosta wspólny, zoony w hegemonicznych rku
Rosyi, i stanowic, pod jej kierunkiem, o wspólnych na-

zewntrz poruszeniach caoci. Solidarno trzech ldo-

wych mocarstw koalicyjnych, po kilkakro gwatownie

szarpnita w zmiennych przeprawach ery napoleoskiej,

odsonia w tych szarpniciach swoje wewntrzne szcze-

liny, swoje strony najsabsze i najwstydliwsze, obnaya
prawdziw swoj natur, lecz ostatecznie przetrzymaa,

a, stwierdzona koniec kocem i odnowiona pod groz tej

samej miertelnej walki, gdzie tylekro bya na szwank

naraona, raz jeszcze na dalsz i dusz dochowaa si

met.

Napoleon w tej walce pokona wszystkich trzech.

Ale osabi tylko dwóch: Austry i Prusy. Odebra im

i postawi przeciw nim na stray Królestwo Woskie, Fe-

deracy Resk, Ksistwo Warszawskie. Rosy pokona,

ale jej nie naruszy. Czu niebezpieczestwo najwiksze

z tej strony, i dlatego z tej strony najwicej ostatecznoci

unika. Nie tylko nie naruszy, ale w^zmocni. Zbudowa

w Tyly Ksistwo Warszawskie wycznie z dziau pru-

skiego. Zbudowa nietylko nie wbrew woli Rosyi, lecz

owszem, za zupen jej zgod, albo bodaj z jej wasnej

inicyatywy. Albowiem, zanim je zbudowa, by ofiarowa

wszystek ten dzia, przez siebie zdobyty, sposobem unii

dynastycznej, wraz z tytuem Królestwa Polskiego, cesa-

rzowi Aleksandrowi. Odebra wtedy odmow, gdy jego

ofiara wydaa si zbyt wielk, zbyt w tej chwili poraki

niestosown, i zbyt w tej postaci unii uciliw; gdy,

iwedle pierwotnej tylyckiej myli rosyjskiej, zamiast ta-
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kiej ofiary, dogodniejszy by twór tymczasowy i poredni,

sam przez si do ycia niezdolny, przeznaczony natural-

nym biegiem czasu i okolicznoci stanowi przyzwoitsze

i korzystniejsze przejcie ze stanu ssiedztwa do stanu

zjednoczenia. Skutkiem tej dopiero odmowy, a podug wy-

raonych natomiast, cieniajcych moliwie objto te-

rytoryaln i donioso polityczn tego nowotworu, ycze
rosyjskich, stworzy Ksistwo, które, wedle jego znów my-

li, jeli nie teraz, to w przyszoci, mogo zosta stra-

nic przeciw Rosyi. Tymczasem zaraz, w 1807 roku, da
Rosyi Biaystok. W 1809 roku, aby okupi nieuniknione

podwojenie Ksistwa, da Rosyi Tarnopol. Pozwoli jej

wzi Now Finlandy. Wpuci j do Ksistw Naddunaj-

skich. Dotarszy tak daleko, ujrza, e niczego nie unikn,
i, przyparty do muru, zebrawszy dokoa siebie wszystk
Europ, rzuci si wprost na Rosy.

Wtedy nareszcie doczeka si pomsty, cinity w dru-

zgoccych kleszczach tamtej potrójnej solidarnoci zeszo-

wiecznej, rozszczepionej dotychczas pod si jego uderze,

a teraz, za pierwszym znakiem jego omdlenia, zwierajcej

si z powrotem dokoa niego, ku doszcztnej jego zgubie.

Ju dawniej, w roku 1805, stawiajc czoo Austryi i Ro-

syi, by poczu w plecach zimny dotyk przyjacielskiej

szpady pruskiej — lecz uratowao go Austerlitz. Potem,

w 1807 roku, stawiajc czoo Prusom i Rosyi, by chwy-

ta uchem podziemne odgosy pokojowej mobilizacyi au-

stryackiej — lecz uratowao go Friedland. Póniej jesz-

cze, w 1809 roku, ponownie stawiajc czoo Austryi, by
widzia sigajc mu do boku sojusznicz bro rosyjsk

—

lecz uratowao go Wagram. Obecnie, w 1812 roku, dobia

go Moskwa i Berezyna. Zaledwie od swego ulubieca od-

wrócia si fortuna w fatalnej wyprawie moskiewskiej,

wnet potrójna klska, tylekro niemal cudem zaegnana,
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zwalia si na niego, z niemiosiern konsekwency i po-

piectiem. Nasamprzód, na lewem, pónocnem skrzydle

Wielkiej Armii, odstpuj go sprzymierzecze Prusy; na-

tychmiast, w osobie dowódcy pruskiego korpusu posiko-

wego, generaa Yorcka, w obliczu nieprzyjació, zawiera-

jc z nimi jawnie zdradzieck konwency wojenn w Tau-

rogach, wydajc Gdask i górn poow Ksistwa; nieba-

wem, po parotygodniowem ledwie wahaniu, we wasnej

osobie króla Fryderyka-Wilhelma III, zawieraj w Kaliszu

i Wrocawiu formalny zwizek zaczepny z dotychczaso-

w^ym swoim przeciwnikiem rosyjskim, przeciw dotychcza-

sowemu swemu aliantowi francuskiemu. Nastpnie, na pra-

wem, poudniowem skrzydle, odstpuje go sprzymierzecza

Austrya; niezwocznie, w osobie dowódcy austryackiego

korpusu posikowego, ks. Schwarzenberga, w obliczu nie-

przyjació, zawiera z nimi potajemnie zdradzieck kon-

wency wojenn w Putusku, wydajc Warszaw i rodek

Ksistwa; niezadugo, po kilkomiesicznej podwójnej grze

medyacyjnej, w osobie cesarza Franciszka II, zawiera

w Reichenbachu i Cieplicach formalny akces do prusko-

rosyjskiego zwizku przeciw- dotychczasowemu sojuszni-

kowi i ziciowi cesarskiemu. cisna si napowrót pena

obrcz elazna dokoa wyczerpanej Francyi napoleoskiej,

jak niegdy dokoa rewolucyjnej. Za wewntrz tego du

szcego koliska jedn tylko zdziesitkowan armi Ksi-

stwa Warszawskiego wida byo trwajc przy osamo-

tnionej Francyi i Napoleonie. Tak nastpia straszliwa sa-

ska kampania jesienna 1813 r. Na pobojowisku lipskiem,

gdzie pada wyniosa posta ks. Józefa Poniatowskiego,

lega te sprawa napoleoska, legy zwizane z ni euro-

pejskie. Raz jeszcze dwign si Cesarz. Nastpia bezna-

dziejna francuska kampania wiosenna 1814 roku. Wtar-

gna do Francyi ponowna, tym razem zwyciska, inwa-
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zya. Wojska Koalicyi wkroczyy do Parya. Cesarz pod-

pisa abdykacy. Traktat pokojowy paryski cikim obra-

chunkiem pokara upokorzon Francy. Powróci j do

granic przedwojennych 1792 roku, odebra jej pitnacie

milionów poddanych, odebra nadto lenna niemieckie, wo-

skie i polskie. Obrachunkiem podziau tej ogromnej ode-

branej zdobyczy pomidzy zwycizców, powszechnym

i ostatecznym obrachunkiem europejskim, mia zaj si

Kongres wiedeski.

Kongres wiedeski wynika formalnie wprost z trak-

tatu pokojowego paryskiego. Ten traktat podpisay, z je-

dnej strony, cztery mocarstwa koalicyjne: Rosya, Prusy,

Austrya i Anglia, i asystujce im trzy pastwa drugorz-

dne: Szwecya, Hiszpania, Portugalia; z drugiej strony —
Francya. Byo tam wyraone w artykule jawnym, i kon-

gres powszechny zostaje zwoany do Wiednia dla upo-

rzdkowania Europy, pacyfikowanej dopiero, lecz prawnie

jeszcze nieustalonej. Wprawdzie równoczenie, w artykule

tajnym tego traktatu, miecia si poufna zapowied, i,

wzgldem waciwego rozrzdzenia zdobytym upem oraz

utrwalenia nowego europejskiego systematu, » mocarstwa

sprzymierzecze porozumiej si pomidzy sob«. Miao to

na widoku wyrzucenie i nadal' restaurowanej Francyi

bourboskiej i oddalenie jej napowrót do tego stanu nieo-

becnoci w sprawach mocarstwowych, w jakich znajdo-

waa si w XVIII wieku. Atoli ten zamiar nie da si

uskuteczni. Francya, reprezentowana w Wiedniu przez

niezrównanego ks. Talleyranda, umiaa odrazu uniewani
on tajn klauzul i zdoby sobie miejsce przynalene za

stoem obradowym wiedeskim. Tak wic w penym ska-

dzie wszystkich omiu uczestników traktatu paryskiego,

piciu wielkich mocarstw naczelnych, trzech podrzdnych

statystów ubocznych, rozpoczy si prace kongresowe.
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Jeli formaln podstaw Kongresu wiedeskiego sta-

nowi ogólny instrument pokojowy paryski z maja 1814 r.,

to natomiast faktyczn stanowiy dwa odrbne wczeniej-

sze akty: umowy prusko-rosyjskie w Kaliszu i Wrocawiu
z lutego 1813 roku, oraz umowy austro-prusko-rosyjsko-

angielskie w Reichenbachu i Cieplicach z czerwca i wrze-

nia 1813 roku. Owó te dwa akty, zmierzajce do naj-

bliszego wspólnego dziea, obalenia Napoleona, zawieray

przecie w sobie jedn ukryt sprzeczno zasadnicz co

do dalszego wyzyskania zwycistwa. Pierwszy, kalisko-

wrocawski, warowa gucho przywrócenie Prus do pier-

wotnej ich »mocy rzeczywistej « (force reelle) — nie do

granic — jak miay przed dob napoleosk; w równo-

wartym »stosunku « (proportions) — nie w tosamej po-

staci — jaki wyobraay w 1806 roku; i to w drodze od-

powiedniego »odszkodowania* (equivalents) — nie w dro-

dze prostego zwrotu. Drugi, reichenbachsko-cieplicki, rów-

nie gucho zapowiada powrotne rozdawnictwo (distrihii-

tion) ziem rozrzdzalnych, w celu powrócenia Prus »do

stanu, najbardziej zblionego do ich stanu w 1806 roku«.

W tem pozornie podobnem, napozór zlekka tylko odmien-

nem, brzmieniu dwóch tekstów umownych krya si na-

prawd arcydoniosa rónica najistotniejszych widoków

i de. Kryo si mianowicie takie lub owakie rozstrzy-

gnicie sprawy najgówniejszej, która, odziedziczona po

wieku poprzednim, bya jdrem ostatniego wojennego przed-

siwzicia Napoleona, a teraz, po nim odziedziczona, mu-

siaa zosta jdrem pierwszych przedsiwzi pokojowych

Koalicyi. Kryo si stare, alboli te nowe rozstrzygnicie

sprawy polskiej. W danej chwili wszystka niemal, z jedy-

nym wyjtkiem Galicyi Wschodniej, przestrze dawnej

Rzpltej polskiej, okupowana przez obozujce w Wilnie,

Poznaniu, Krakowie i Warszawie, wojska rosyjskie, bya
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w faktycznem posiadaniu Rosyi. Chodzio o to, czy ten

stan posiadania zamieni na tytu wasnoci, rozstrzyga-

jc spraw polsk sposobem nowym, alboli te wróci do

pierwotnego przedwojennego status qiio ante^ rozstrzyga-

jc j sposobem starym. Chodzio w szczególnoci o zaga-

dnienie, najmocniej na razie aktualne, o przedmiot bezpo-

rednio rozrzdzalny, o Ksistwo Warszawskie. Skadao
si ono w przewanej swej czci z dwóch ostatnich dzia-

ów rozbiorowych pruskich, amputowanych przez Napo-

leona w 1807 roku; w mniejszej — z ostatniego dziau

rozbiorczego austryackiego
,
przyczonego do tamtych

w 1809 roku. Obecnie, od roku 1813 roku, cao bya pod

okupacy rosyjsk. Co zrobi z tym fantem, jak nim roz-

rzdzi? — to byo pytanie. Czy zostawi z tytuem wa-
snoci przy Rosyi, za stosownem, w naleytej »proporcyi«,

wynagrodzeniem dla poszkodowanych uczestników rozbio-

rowych, zdobywajc si na zasadnicz inowacy w rze-

czy, tak niesychanie wanej a ju raz przesdzonej? Czy

te odrobi dawn »dystrybucy«, przywróci poprzednich

uczestników do potraconych udziaów, wróci do starej

koncepcyi trzeciego rozbioru?

Ten dylemat pozosta z napoleoskiej spucizny, z po-

kojowej, tak samo jak wojennej, z duchowej, tak samo jak

materyalnej, z tylyckich, lub wiedeskich ugod i biule-

tynów Wielkiej Armii, z warszawskiej buawy konfede-

rackiej i lipskiej marszakowskiej, z odnowionej powagi

ducha narodowego i faktów, namacalnie dokonanych. Po-

zosta, nie by do obejcia, ani do zaprzeczenia. Obosie-

czne koce tego dylematu wyaniay si wanie z tam-

tych dwu aktów 1813 roku. Pierwszy, prusko-rosyjski, d-
y do nowego rozwizania. Drugi, ju przy wspóudziale

Austryi i Anglii, dy do starego. Znaczenie umowy ka

lisko wrocawskiej byo po prostu nastpujce. Prusy w r.



- 190 -

1806 liczyy przeszo dziewi milionów mieszkaców.

Z tego utraciy w 1807 roku okoo trzeci milionów na

rzecz Ksistwa, a po czci i Rosyi. W zamian waroway
sobie »odszkodowanie«, które cile w tym samym »sto-

sunku« miao przywróci im poprzedni »moc rzeczywi-

st «, a mianowicie, waroway sobie zabór trzymilionowej

blizko Saksonii. Nie bez pewnych trudnoci, w niektórych,

zwaszcza nader ywotnych szczegóach, przyszo do sku-

tku, na takiej zasadzie ogólnej, powysze porozumienie

prusko-rosyjskie. Wyprzedziy je do powikane i dra-

liwe rokowania obustronne. Wyprzedzi, ze strony pierw-

szego pruskiego negocyatora w Kaliszu, generaa Knese-

becka, wysunity pierwotnie poredniczcy plan delimita-

cyjny, zabierajcy z powrotem do Prus cz ówczesnego

Ksistwa, dzisiejszego Królestwa, dla militarnego zabezpie-

czenia Prus Wschodnich i Zachodnich lini »naturaln«

Wisy, Narwi i Niemna, osawiony, niemiertelny plan

y>Knesehecker Grense^, który nastpnie zmartwychwstanie

jeszcze po dwakro, w uciliwych dla Rosyi potrzebach,

podsuwany z Berlina, w rozszerzonej nadto postaci, przez

hr. Bernstorffa w 1831 r. cesarzowi Mikoajowi I, i przez

hr. Bismarka w roku 1862 cesarzowi Aleksandrowi II

Wszelako podówczas, w 1813 roku, w tryumfalnej dla

Rosyi chwili, niezrcznie podsunity przez swego twórc,

generaa pruskiego von dem Knesebeck, Aleksandrowi I

w Kaliszu, ten plan tak pontny nie mia widoków powo-

dzenia. Wyrzeczono si go te corychlej ze strony pru-

skiej i zaspokojono si pontniejszym widokiem na akom
zdobycz sask. Pochonicie Saksonii — niedzisiejsza to

bya myl pruska, bya niezapomniana, od pó wieku pia-

stowana myl Fryderyka Wielkiego, poczta w wojnie sie-

dmioletniej lub bodaj pierwszej szlskiej, a teraz dojrze-

wajca na niwie kampanii moskiewskiej, Z drugiej strony,
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myl zjednoczenia, bez podziau wszystkiej Rzpltej przy

Rosyi, to bya niedzisiejsza, pierwotna myl Piotra Wiel-

kiego, zwicinita przez Katarzyn, odnowiona obecnie przez

jej wnuka.

W ten sposób doszo przedwstpne porozumienie ka-

lisko-wrocawskie pomidzy Aleksandrem I a Fryderykiem

Wilhelmem III. Ale na niem poprzesta nie byo mona.

Za niem winno byo pój porozumienie midzy Rosy
a Austry, nasamprzód ju wzgldem byych departamen-

tów austryackich Ksistwa, okupowanych, na równi z pru-

skiemi, przez Rosy, i dla niej równie przeznaczonych.

Za nastpnie otwiera si widok take i na pozosta Ga-

licy Wschodni. Miaa ona ju przedtem, wedle tajnego

ukadu Austryi z Napoleonem z 1812 roku, odej ewen-

tualnie do przyszej Konfederacyi warszawskiej, na wypa-

dek przewidywanej wtedy niechybnie przewagi broni na-

poleoskiej. Obecnie, wobec zupenej przewagi ora ro-

syjskiego, czemu nie miaa-by odej do przyszego Kró-

lestwa Polskiego? Czemu za Zachodni Galicy nie mia-

a-by pocign Wschodnia, Lwów pocign za Zamo-

ciem i Krakowem? Oczywicie, i tutaj wypadoby dostar-

czy przyzwoitego »odszkodowania*, lecz znalazoby si

ono acno wród niewyczerpanego dziedzictwa, pozostaego

po Napoleonie, wród nieprzebranego upu w ziemiach i lu-

dach, znalazoby si nad Adryatykiem, Dunajem, albo Re-

nem, w Lombardyi, Illiryi, chociaby bodaj Alzacyi i Lo-

taryngii. A bya to i dla Wiednia myl niedzisiejsza, gdy
niejednokrotnie niegdy bya przemkna w lotnej wyobra-

ni Józefa II.

Rozwaajc teraz w caoci niniejsz obszern kon-

cepcy, przychodzi uzna, e z rozmaitych wzgldów bya
niedoskona, a nawet poniekd niebezpieczn, e, ze sta-

nowiska równowagi rodkowo-europejskiej, realnym nabyt-
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kiem niepomiernie wzmocniaby Prusy, fikcyjnym — na-

raziaby Austry, e zwaszcza, ze stanowiska prawa pu-

blicznego, ze wzgldu na zabór Saksonii, byaby aktem

raczej siy, ni prawa. Atoli, ze stanowiska powszechniej-

szej racyi stanu dziejowo-politycznej, oraz w szczególno-

ci racyi stanu polskiej, przychodzi zarazem stwierdzi,

e w ówczesnej chwili i pooeniu byo to zo mniejsze,

byo wyjcie najpodasze jeszcze i najzdrowsze, które

zapewne nie zaegnaoby nieuniknionych póniejszych po-

wika, lecz mogoby otworzy dla nich inne widoki i inny

im obrót zapewni.

Jakkolwiekbd, caa ta koncepcya zawieszona bya
dotychczas na jednym dopiero kocu dwustronnego paktu

prusko -rosyjskiego. Aeby j urzeczywistni w penych,

lub chociaby uamkowych rozmiarach, trzeba byo na-

samprzód zyska aprobat trzeciego, a bezporednio zain-

teresowanego uczestnika w dawnym zwizku podziao-

wym — Austryi. Nastpnie — czwartego, a niezbdnego

uczestnika w wieym zwizku koalicyjnym — Anglii.

Nareszcie, w^ pewnej przynajmniej mierze — pitego, a nie-

dajcego si wyczy, uczestnika w obecnym zwizku

kongresowym — Francyi. Trzeba byo zyska aprobat

trzech wielkich mocarstw europejskich, zyska sankcy

midzynarodow Kongresu wiedeskiego.

Owóz, okazao si, i Kongres by dalekim od udzie-

lenia swojej sankcyi. Restaurowana Europa, która przed

czterdziestu laty nic nie zrobia w imi prawa publicz-

nego, aeby przeszkodzi wspódzielczemu rozbiciu Rzpltej,

obecnie, rzekomo w imi tego prawa, za istotnie w imi

praktycznego, lecz krótkowidzcego rachunku, uczynia

wszystko, aeby przeszkodzi powrotnemu, w miar mo-

noci, zebraniu rozrzuconych szcztków pod berem ro.

syjskiem. Plan sasko-polski, umówiony pomidzy Rosy
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a Prusami, spotka si ze zjednoczonym oporem trzech

innych kierowniczych mocarstw kongresowych, a wic
Francyi i Anglii w jednym rzdzie z Austry. Serdeczne

sympatye Europy kongresowej dla sprawy polskiej naley

woy midzy bajki. Naley uwiadomi sobie obran

z pozorów, przykr, ale nauczajc prawd.

Zachowanie si Francyi, dotychczasowej opiekunki

Ksistwa i Konfederacyi warszawskiej, zatrzymuje tutaj

nasamprzód uwag. Instrukcya poufna Ludwika XVIII,

z jak Talleyrand przyby do Wiednia, owieca pod tym

wzgldem w zupenoci. Wyraono w niej na samym wst-

pie z obudn czuoci, i »odbudowanie Rzpltej byoby

wielkiem dobrodziejstwem*. Wszake dodano natychmiast,

i sta si to moe pod trzema jedynie warunkami: zu-

penej niezawisoci udzielnej w penych pierwotnych kraju

granicach, mocnych rzdach monarchicznych, oraz zrze-

czenia si wszelkiej indemnizacyi ze strony mocarstw roz-

biorowych, to jest »pod warunkami, które wszystkie trzy

s cakiem niemoliwe «. Natomiast, z drugiej strony, » nie-

zawodn jest rzecz, i Polska, wrócona do niezalenoci,

wnet wróciaby zarazem do stanu anarchii*. Równie jest

niezawodnem, i wszystkie dziay rozbiorowe pod obcem

panowaniem uczyniy znaczne postpy we wzgldzie go-

spodarczym i kulturalnym, »co niezbicie dowodzi, i byo
dla nich prawdziwem szczciem, e dostay si pod wa-
dz ludów, stojcych na wyszym szczeblu cywilizacyjnym*.

Z takich przesanek dochodzi instrukcya francuska do osta-

tecznego wniosku, e »nic lepszego nie masz do zrobienia,

jak przywróci rzeczy do tego punktu, na jakim byy po-

stawione moc trzeciego podziau*. Dokument niniejszy jest

nader znamiennym. Instrukcya gabinetowa wersalska z r.

1814 jesi konsekwentnem dopenieniem rady gabinetowej

wersalskiej z 1771 roku, Talleyrand — dopenieniem Choi-

DWA STULECIA. T. II. 13
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seula, Ludwik XVIII — Ludwika XV. Za przykadem

przedstawiciela Erancyi poszli zgodnym trybem przedsta-

wiciele kongresowi Anglii, lord Castlereagh, i Austryi, ks.

Metternich. Wszyscy oni najzgodniej z tych samych prze-

sanek doszli do tego samego wniosku: i przywrócenie

pierwotnych podziaów to bdzie »najprawdziwsza filan-

tropia*. Istotne przesanki, pobudki rzetelne, brzmiay oczy-

wicie zgoa inaczej. czny opór wynika poprostu z po-

szczególnego wyrachowania, majcego z kolei swoje ró-

do w poszczególnej obawie. Francy prowadzia przede-

wszystkiem obawa przed Prusami, Angli — przed Rosy,

Austry — przed Prusami i Rosy zarówno. Poja ju
Francya, i najgroniejszym jej przeciwnikiem, podstawio-

nym na miejscu Austryi, s odtd Prusy, których zatem

nie wolno wpuci do Saksonii, skd droga wojenna na

Lipsk dopiero co bya zawioda je a do Parya. Przej

raa Anglia, i, sama podstawiona na miejsce Francyi,

najgroniejszego przeciwnika posiada nadal w Rosyi, która,

raz rozoywszy si wygodnie na penym obszarze da-

wnej Rzpltej, obsadziwszy na caej linii dawne polskie

•przedmurze Chrzeciastwa*, tem acniej i skorzej je-

dnym jeszcze traktem zdobywczym, na Kraków i Lwów
musi trafi do Stambuu. Uprzytomnia sobie Austrya, i,

cinionej midzy Prusy a Rosy w zwartszem jeszcze

objciu, od ciany saskiej i polskiej, niemieckiej i sowia-

skiej, zagraa miecz obosieczny nieuniknionej zagady.

Obawy wcale zasadne, ani sowa — tylko niedo prze

widujce; rachuby ze wszechmiar zrozumiae, zapewne —
tylko a nadto tymczasow obliczane miar, najbliszym,

najporczniejszym zbywane sposobem, a najlichszym, naj-

zawodniejszym, bo na adnej trwaej nie wspartym r-

kojmi, bo przeciwnym przyrodzie i koniecznemu rozwo-

jowi dziejów.
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Wród takich warunków rokowania wiedeskie wnet

utkny na tym pierwszym i gównym kamieniu obrazy.

Niebawem rozam zupeny dokona si wewntrz Kongresu.

Po paromiesicznyci bezpodnyci sporach, ju w pocz-

tku 1815 roku, na uboczu, pod pieczci najcilejszej ta-

jemnicy, zawarty zosta najformalniej potrójny traktat

sprzymierzeczy pomidzy Francy, Angli i Austry,

skierowany bezporednio przeciw zwizkowi prusko-rosyj-

skiemu. Pooenie zaostrzao si z kad chwil. Równo-

czenie zreszt w dalszym cigu toczyy si ukady kon-

gresowe. Szukano porozumienia kosztem ustpstw wzajem-

nych. Stanowisko Aleksandra, trzeba wyzna, byo nader

trudne. Nie by pewien Prus, które za jego plecami na

wasn rk ukaday si z Austry. Nie by pewien Ksi
stwa. Co gówna, nie by pewien Rosy i, gdzie sama myl
przyczenia wszystkiej Polski wogóle, zwaszcza za pod

postaci unii, a nie wcielenia, ju z góry spotykaa si

z gwatownym protestem. Mimo to wszystko, przez akcy,

nie pozbawion konsekwencyi i wytrwaoci, jak na niego,

w takim przedmiocie, wcale niezwykej i bardzo znamien-

nej, koniec kocem, cho poowicznie postawi na swojem,

i, aczkolwiek nie bez znacznych terytoryalnych powi-
ce, wydoby od opornej Europy niedoskonae zapewne,

lecz stosunkowo bd co bd pomylne rozwizanie, kon-

stytucyjne Królestwo Polskie.

Alici uzyskana w tym wzgldzie, wymuszona z ta-

kim mozoem, przedwstpna dopiero zgoda mocarstw za-

chodnich, jeszcze nie bya ubezpieczon przez ostateczne

traktatowe sankcye umowne. Jeszcze rozliczne w szczegó-

góach istniay dywergencye, których atwo uczepi si

moga i chciaa za wola. Jeszcze caa mozolna robota

przedwstpna moga okaza si daremn. Niepodobna prze-

sdzi, na czem mogo jeszcze skoczy si ostatecznie

13*
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tak ostre i wielostronne przesilenie. Moe nie doszoby

wcale do stworzenia Królestwa? Moeby doszo do wojny

wewntrz Koalicyi? Wypadek nadzwyczajny rozstrzygn

wszelkie wtpliwoci: powrót Napoleona z Elby. Wspólna

trwoga zaguszya do czasu domowe swary kongresowe.

W lot uoono si polubownie. W marcu Napoleon wróci

do Parya: w kwietniu pogodzono si w Wiedniu wzgl-

dem sprawy saskc-polskiej, w dniu Trzeciego Maja podpi-

sano tutaj trzy gówne traktaty polskie, jeszcze w dni

kilkanacie zaatwiono od rki zawie sprawy: niemieck,

wosk i inne, ju w pocztku czerwca pooono piecz-

cie omiu wspóuczestników Kongresu na wielkim Akcie

Zamknicia. Prusy zadowoliy si prowincy resk, West-

fali, niemal poow Saksonii, w dodatku odbieray Wiel-

kie Ksistwo Poznaskie, z Toruniem zamiast Lipska.

Austrya wszechwadnie sadowia si we Woszech, zagar-

niaa std dla siebie obszerne królestwo lombardzko-we-

neckie, pomniejsze posiadoci dla swoich arcyksit,

odbieraa take w Tarnopolskiem cz utracon Galicyi

Wschodniej. Utworzony Zwizek Niemiecki, w ksztacie

federacyi kilkudziesiciu pastw i pastewek, a pod dua-

listycznym przewodem Austryi i Prus, z nieuchwytn na

przyszo zapowiedzi pojedynczych konstytucyi krajo-

wych, a pod twardym rygorem wspólnego aktu zwizko-

wego.

Równoczenie na nowych podstawach zdecydowany

zosta los wszystkiej Polski. Kraków z okrgiem ogoszono

miastem wolnem i obdarzono przepisan od Kongresu

ustaw. Ca pozosta cz Ksistwa Warszawskiego zo-

stawiono przy Rosyi, tytuem Królestwa Polskiego, »zwi-

zanego nieodwoalnie przez swoj ustaw z cesarstwem

rosyjskiem«, w osobie monarchy i jego nastpców. Zapo-
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wiedziane zostao od Aleksandra »nadanie temu pastwu
pod oddzieln administracy, takiej rozcigoci wewntrz-

nej, jak on uzna za stosown. Zreszt poddanym polskim

pod berem Prus i Austryi, a zarazem i Rosyi — t. j. nie-

zawile zgoa od Królestwa Polskiego, Polakom zamiesz-

kaym w guberniach zachodnich, odpadych od Rzpltej do

Rosyi bezporednio moc pierwszych trzech rozbiorów —
udzielono w ogólnoci pork, e ^otrzymaj reprezenta-

cy i urzdzenia narodowe«, z pozostawieniem zreszt

szczegóów wykonawczych do uznania waciwych rz-

dów. Na caej przestrzeni dawnej Rzpltej, w granicach

1772 roku, porczono swobod komunikacyi osobistej i ma-

jtkowej, wolno spawu, minimaln taryf celn, zasad

poddastwa mieszanego.

Ostateczne uchway kongresowe formuowane byy
ju przy huku dzia Stu Dni. W jaki tydzie po podpisa-

niu w Wiedniu Aktu Zamknicia, Napoleon uleg pod Wa-
terloo. Nastpia powtórna abdykacya, niewola i zesanie

Cesarza, powtórne wejcie sprzymierzeców do Parya.

Drugi traktat paryski sroej jeszcze upokorzy Francy,
odebra jej niektóre wane punkty strategiczne na pogra-

niczu — co przyoy si do jej poraki po kilkudziesiciu

leciech — przywali j znaczn kontrybucy wojenn,

a nadto, a do jej wypacenia, przydusi brzemieniem nie-

przyjacielskich wojsk okupacyjnych. Niezrównany tryumf

ziemski uradzono w kocu uwieczy i namaci w nie-

bywaym duchowym sposobie. Z poczcia cesarza Ale-

ksandra zawarte zostao w Paryu wite Przymierze.

Pod wezwaniem Trójcy w., trzej dziedzice wielkich dzie-

dzictw cesarzowej Katarzyny II, cesarza Józefa II, króla

Fryderyka II, monarchowie rozlicznej wiary, Aleksander,

Franciszek, Fryderyk-Wilhelm, czyli si uroczyst obie-

tnic y i rzdzi w serdecznem zjednoczeniu brater-
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skiem, na podobiestwo czonków jednej rodziny, w^edle

wskaza Pisma Sw. i wzoru Boskiego Zbawiciela. Zdumia
si wiat na to Przymierze wite, bezprzykadne w dzie-

jaci midzynarodowych, objawione nazajutrz po wieckich

przymierzach Petersburga i Bazylei, Poczdamu i Tyly,

Parya i Kalisza, Cieplic i Wiednia, otwierajce podobno

now jakci er, tak w podniosem swojem wysowieniu

budujce, a w tak ziemskiej swojej treci niepojte i cie-

mne. Albowiem, jeli caym swoim natchnionym zakrojem

najjaniej z niebiaskich spywao zaoe, mniej janie

natomiast tumaczyo si ono ze swego przeznaczenia na

tym europejskim padole. Tymczasem gocinnie zapraszao

do przystpienia wszystkie gowy koronowane Europy —
z wyjtkiem przecie dwóch: papiea i padyszacha. Zdu-

miewano si, lecz uchyli od zaprosin nie miano, i przy-

stpowano w skruszeniu, acz w niepewnoci. Przystpiy

po kolei wszystkie przywoane pastwa europejskie. Zno-

wu atoli z jednym w^yjtkiem. Regent angielski nadesa
zimne podzikowanie, ale akcesu odmówi. Naprzeciw

witego Przymierza, wbrew uwiconemu tam zwierz-

chnikowi rosyjskiemu, w poprzek drogi, wiodcej do zwierz-

chnictwa nad Europ i wiatem, kolosalnem cielskiem po-

oya si Anglia.

Tak dokonao si zwycistwo Koalicyi nad Rewolu-

cy i Napoleonem. Zwycistwo wspólne czterech mocarstw

koalicyjnych, z których dwa rodkowe, Austrya i Prusy,

niezadugo do wewntrznej stan rozprawy. Zwycistwo

równolege dwóch przedewszystkiem naczelnych a skraj-

nych: Rosyi, prowadzcej Trójprzymierze, oraz sekundu-

jcej mu Wielkiej Brytanii. To s gówni zwycizcy. To

gówni odtd rywale. Podczas minionych straszliwych od-

mian pocztku stulecia, dwie tylko stolice na ziemi nie
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widziay nieprzyjaciela: Londyn i Petersburg. Koniec stu-

lecia bdzie oglda pomidzy temi dwoma biegunami wa-

ce si losy dziejów powszechnych.

n.

Dopiero, przed samym progiem XIX wieku, byy
zmienione ostatnie lady Rzpltej. Dopiero, przed krótk
chwil ostatniej demarkacyi ukoczone prace. Wcielone

ogóem do Rosyi pódziewita tysicy mil kwadratowych,

do Prus przeszo pótrzecia, do Austryi niespena pótrze-

cia tysica. Wzite ogóem do Rosyi okoo siedmiu milio-

nów dusz, do Prus bezmaa póczwarta, do Austryi ponad

trzy miliony. Przymnoona Rosyi ludno o jedn czwart,

Prus rozlego z gór zdwojona, Austryi obszar i zalu-

dnienie w jednej dziesitej podniesione czci. Przesoniona

zostaa jeszcze i utajona, lecz ju niechybna, ju doty-

kalna, rzeczywistym ilociowym rozwiecona stosunkiem,

rzeczywista zobopólnych poytków wzajemno: najlich-

szych — Austryi, najjawniejszych — Prus, najcelniejszych,

najtrwalszych, najstrawniejszych — Rosyi. Za nadto taka

wzajemno mocniej jeszcze, ni na ilociowym, na gb-
szym jakociowym fundowaa si przymiocie, gdy nie

tylko sam proporcy liczby, lecz przedewszystkiem do-

borem gatunku rzdzona. Rzdzona mianowicie jedn, mil-

czco z góry naoon, a pod koniec wcale oczywist

i wymown zasad wytyczn: etnograficznego doboru.

Wielkopolska, Maopolska, Mazowsze, rdzennie orodkowe
ziemie polskie, Prusom i Austryi wydzielone zostay; Ru,
Litwa, Inflanty, z ogromnem rosyjskiem zjednoczone im-

peryum, ywioy raczej pochodne i w sobie rónolite, std
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snadniej podobno topliwe i wchonne, podatniejsze do skor-

szej infiltracyi i trwalszych przeobrae. W pewnej mie-

rze stao si to wprawdzie wbrew pierwotnemu punktowi

wyjcia, byo zwiciniciem pierwotnej obszerniejszej i miel-

szej koncepcyi, pod naciskiem okolicznoci i mocarstw

wspódzielczych. Lecz ostatecznie obrócio si poniekd ku

poytkowi. Niezmiennego pierwotnego zagadnienia zmie-

niono jeno, a poniekd udoskonalono sposoby. Pierwotna

myl Piotra Wielkiego, ogarniajca powszechno Rzpltej,

z drogi ryczatowego rozwizania na bezpieczniejsze, ko-

lejne wprowadzono stopnie. Punkt cikoci tymczasem

za naturaln granic Niemna, Bugu, Dniestru, silnie sta-

nowiony, pozostae niezrównowaone brzemi ssiadom po-

ruczone, reszta na przyszo zdan zostaa.

Taki stan rzeczy wkroczy do wstpu wieku niniej-

szego na mocy obowizujcych wtedy sankcyi umownych
trzeciego podziau, jak zostay sformuowane w ostatecz-

nej osnowie w traktacie peterburskim 1797 roku. Ow trzeci

zupeny akt rozbiorowy posiada znaczenie ze wszechmiar

wyjtkowe. Nosi wyjtkowe pitno prawno-polityczne, ja-

kiego nie zna aden ani z poprzednich, ani z nastpnych

aktów podziaowych. Stanowi nietylko nowe granice geo-

graficzne, lecz oraz kulturalne. Wprowadza zasadnicze

nowoci do midzynarodowego prawa cywilnego. Zniesiono

tutaj zgoa, we wszelkiej postaci, pojcie prawne podda-

nych mieszanych (sujets miootes), obowizano do niezwo-

cznej opcyi poddastwa, do wyprzeday dóbr zakordono-

wych w cigu lat piciu pod kar konfiskaty, do likwi-

dacyi wszelakich nalenoci i obrachunków zakordono-

wych, zastosowano t zasad do spadków, do dóbr ducho-

wnych, przecito stosunki midzyrozbiorowe dla osób i to-

warów, przez wzajemne zakazy przejazdu, wzajemne za-

kazy edukacyi w szkoach zakordonowych, wzajemne
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polubowne obostrzenia celne. W tajnym artykule dodatko-

wym rzeczonego traktatu stwierdzona zostaa »konieczno

usunicia wszystkiego, co mogoby przypomnie byt Kró-

lestwa Polskiego*, i zarazem w tym celu od wszystkich

trzech mocarstw traktatowych dane byo zobowizanie

formalne nieuywania nigdy w swoich tytuach publicz-

nych wyrazu »polski«, który »odtd po wszystkie czasy

zostaje zniesiony «. To byo ostatnie sowo XVIII wieku.

Niedugo dao si ono przecie w penej utrzyma mocy.

Odwoane w Tyly gosem Napoleona, zostao z gruntu

odmienione w Wiedniu przez wasne orzeczenie Aleksan-

dra I. Wszake pomnie naley, e w cigu caego dzie-

siciolecia, pomidzy traktatem petersburskim a tylyckim,

w pewnych wzgldach nawet do wiedeskiego, tamto sowo
byo prawem. To te ów okres dziesicioletni jest waci-
wie próbn dob wyzwolonego dziaania penej zeszowie-

cznej racyi stanu. Dziaanie w trójnasób czne, sprowa-

dzone do wspólnego mianownika w ostatnim traktacie po-

dziaowym, wszelako z kadej strony w pewnym szcze-

gólnym górowao kierunku. W dziale austryackim cho-

dzio gównie o wyzysk, w pruskim — o eksmisy, w ro-

syjskim — o przetworzenie. Rozmaita czynno, gdy roz-

maity przedmiot spadkodawczy, za nadewszystko— gdy
rozmaity podmiot spadkobierczy. Donataryusz poboczny,

na odczepne indemnizowany uamkowem doywociem —
to Austrya. Wspósukcesor — to Prusy. Legataryusz po-

wszechny — to Rosy a. Równolegy stosunek de góru-

jcych mia gbokie uzasadnienie w samej istocie równo-

legych stanowisk udzielczych.

Rozpoczy stulecie gubernie zachodnie pod gronem,

lecz skdind askawszem berem Pawa I, aeby, po kil-

kunastu zaledwo tygodniach, znale si pod bardziej obie-
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cujcem modego Aleksandra I. Przeszy trzy litewskie,

po niezdrowej administracyi pierwszego wielkorzdcy, Re-

pnina, pod wadza surow, sztywn, lecz równomiern ge-

nera-gubernatora litewskiego, Bennigsena; dwie biaoru-

skie, po dowolnem gospodarstwie Tutomina — pod cisy,

lecz stalszy zarzd gubernatora wojennego, Rymskiego-

Korsakowa; poprawio si pooenie trzech poudniowych,

po odwoaniu Bekleszewa z genera-gubernatorstwa kijow-

kiego, który atoli, na nowem stanowisku ober-prokuratora

Senatu petersburskiego, w blizkiej pozosta stycznoci

z ogóem spraw biecych kraju zachodniego. Uwzgldnia
yczliwie mody monarcha potrzeby polskich swoich pod-

danych, których tumaczem bezporednim zosta w pierw-

szej chwili majcy jego ucho doradca, nawet przyjaciel,

niebawem kurator wileski i minister spraw zagranicznych,

ks. Adam Czartoryski. Do III Departamentu Rzdzcego
Senatu petersburskiego, najwyszej obecnie, od zniesienia

Trybunau wileskiego, instancyi sdowej dla gubernii za-

chodnich, wprowadzeni niektórzy, jak Seweryn Potocki,

Iliski i inni, bd jeszcze Polacy, bd ju polskiego na-

zwiska Rosyanie. Pomniejsze polskiego pochodzenia osoby

do rozlicznych petersburskich zarzdów i dykasteryi

w niemaej wprowadzone liczbie. Urodzona dopiero nieda-

wno, doby targowickiej, polska w Petersburgu kolonia,

dotychczas poza obrbem krajowej opinii publicznej, te-

raz, za porednictwem kilku celniejszych przedstawicieli,

skonsolidowaa si i zyskaa pewne ze spoeczestwem

zetniecie.

W samym kraju Zachodnim zostawiono Statut litew-

ski, powoany i nadal jeszcze do czterdziestoletniego trwa-

nia; zostawiono oraz nisze wyborcze sdy miejscowe.

Potrzeby rekruta, w tym cikim okresie bd wojen,

francuskich, szwedzkiej, tureckiej, bd przygotowa wo-
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jennych, dla caego pastwa nader znaczne — aczkol-

wiek wzgldnie duo mniejsze, ni w ssiedniej Austryi —
sposobem kantonowym, sub dwudziestopicioletni, ci-
gano. Podatki dla rzeczonych gubernii, uznanych za naj-

bogatsze, w odpowiednim wzgldem innych podwyszono

stosunku; wszystkie zreszt pobory — take i porednie:

stempel, wykup rekruta, opaty pocztowe — w brzczcej

monecie nominalnie liczono. Byo to obcienie tem dot-

kliwsze, skoro równoczenie, skutkiem rosncych nieuni-

knionych wydatków wojennych wyczerpany skarb do co-

raz wawszej emisyi asygnat przystpowa. Stan ekono-

miczny ju z natury ogólnego pooenia ciki, w szcze-

gólnoci nadto zosta zwichnity na skutek akcesu Rosyi

po sojuszu tylyckim, do blokady kontynentalnej: kraju

rolniczego gówne ródo zamonoci wrcz tym sposobem

zatamowano. W drodze znacznych nada, na rzecz dostoj-

ników rosyjskich jeszcze z doby rozbiorowej — Piszczy-

zna, Ostróg, Pruany, Kobry — instalowany zosta w kraju

nowy ywio; w drodze przyjcia rozlegych królewszczyzn

do skarbu — nowe zasady gospodarcze. Stosunki podda-

cze gbokim ulegy zmianom. Powinnoci, dotychczas na

ziemi, na jednostce martwej, na dymie, stojce, i std

zwyczajem, jeli nie prawem, w mao zmiennych trzy-

mane granicach, obecnie na czowieku, na jednostce y-
wej, na duszy, oparte zostay: odtd obrok roczny pogo-

wny od piciu do siedmdziesiciu, i nawet wyej, rubli

srebrem zmienny, pod solidarn nadto gminy pork.
W dwóch natomiast dziedzinach najwydatniej wszech-

stronna wystpia poprawa: kocielnej i edukacyjnej. Kon-

kordat, zawarty przed paru laty przez Pawa I z Piu-

sem VI, stanowicy prawne podstawy metropolii mohy-

lowskiej, odtd w owieceszym stosowano duchu; Kole-
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gium Duchowne katolickie, w Petersburgu wieo otwarte,

od opakanej Siestrzencewicza dyrektywy poniekd wy-

zwolono; miejscowe sprawy pasterskie wyrozumialszym

odtd dozorowano porzdkiem. W rzeczach wychowaw-

czych na du miar objawia si dobroczynnie osobista

monarchy yczliwo, nieskpiona pracom Czartoryskiego

i Czackiego, które zarazem w ministrze owiaty, hr. Za-

wadowskim, znawcy i mioniku pimiennictwa polskiego,

zacnego znajdoway protektora. Podniesiona zostaa Aka-

demia wileska na dostojestwo wszechnicy, na wysoki

oraz doskonaoci stopie, piastujc jednoczenie naczeln

nad szkolnictwem opiek. Drugie ognisko wiata w gim-

nazyum woyskiem na poudniu zapalone. Powstay liczne

szkoy powiatowe rednie, nisze parafialne dla biedoty,

z nauk bd darm, bd za pó korca yta, a pod kar
za nieuczszczanie: pierwsza próba powszechnego i obo-

wizkowego nauczania ludu. W kierunku odrbnym, w ubo-

lewania godnem wspózawodnictwie, odstrychna si spó-

czesna, kulturalnie mniej klarowna, albo nawet obosieczna,

00. Jezuitów edukacyjna dziaalno. Kolegium z nowi-

cyatem w Poocku w samej chwili krytycznej wyprawy

do Moskwy potrafio uzyska dla siebie podniesienie do

niezasuonego tytuu »Uniwersytetu«, prowadzc w duchu

a nadto ukadnym swoje szkoy filialne w Dynaburgu,

Mohylowie, Romanowie: niefortunny na Wilnie odwet, skoro

wnet po pacyfikacyi Ojcowie z Petersburga mieli by wy-

proszeni, niebawem cakiem z granic pastwa usunici,

ich »uniwersytet« zamknity.

Osobne stanowisko wzgldem pierwotnego kraju Za-

chodniego przypado dwom, w tym dopiero okresie przy-

czonym prowincyom: biaostockiej i tarnopolskiej. Biao-

stockie, wzite w 1807 roku z rk nieprzyjacielskich Na-

poleona, a z dobytku rozbiorowego Prus sprzymierzonych.
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ju z uwagi na draliwo takiego nabywczego wywodu

wymagao osobliwego taktu w pierwszem administracyj-

nem dotkniciu. Powierzone zrazu pieczy sprytnego wiel-

korzdcy, dobrego Rosyanina o niemieckiem nazwisku, se-

natora Theylsa, zachowao pozory okupacyi tymczasowej,

zachowao nawet sporo byych urzdników pruskich, jak

gdyby na wypadek zwrotu, lecz zarazem w rzeczywisto-

ci zostao poddane systematycznej robocie reorganizacyj-

nej, w przewidywaniu staego wcielenia. Podobnie Tarno-

polskie, zyskane w 1809 roku z dobytku austryackiego,

z wikszem jeszcze staraniem, cho tym razem na krótsz

met, byo urzdzane, a równie pod przezornym kierun-

kiem tego samego Theylsa, który, tutaj z kolei powoany,

z alem widzia zniweczone owoce kilkoletniej pracy,

i gono pitnowa jako zbrodni stanu zwrot tej cennej

zdobyczy na Kongresie wiedeskim. Bd co bd, ekspe-

ryment niniejszej szecioletniej w Tarnopolskiem admini-

stracyi przechodniej, cho narazie udaremniony, arcywa-

n zachowa donioso: wszak chodzio tu o rzecz zasa-

dnicz, o organizacy czci Galicyi Wschodniej, z prze-

waajc ludnoci rusisk, pod berem wszechrosyj-

skiem.

Z najogólniejszego wreszcie stanowiska, w caej rze-

czonej wielkiej dzielnicy, w tej tak nadzwyczajnej, a tyle

obiecujcej dobie Aleksandra I, ujawniy si pod wzgl-

dem politycznym i spoeczno-obyczajowym, szczególnie

w wyszych warstwach towarzyskich, szerokie, a do
nieokrelone, prdy komplanacyjne. Wystpoway one

wtedy w najrozmaitszym sposobie, czy to w ksztacie po-

wszechnych planów odrodzenia pod potn Aleksandra

protekcy z 1805 roku, czy to cilejszych planów wier-

nopoddaczej przy nim unii z 1811 roku, czy te codzien-

nej praktyki mnocych si, zwaszcza w wielkich fami-
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liach magnackich polskich, zwizków rodzinnych z mo-

nemi domami rosyjskiemi i pojednawczej kulturalnej wy-

miany; byy to za prdy w ideowych pobudkach i od-

cieniach nader rónolite i rónowarte, a zbiegajce si na-

razie w realnej skutecznoci swojej dla pokojowych celów

stopniowego przystosowania i przetworzenia.

Stany Prusy moc trzeciego podziau, w samym
rdzeniu byej Rzpltej, samem sercu Korony. Niedostpn

dla niedonej ich broni, zdobyt dla nich orem Suwo-

rowa, objy na wasno Warszaw. Doczyy stolic do

insygniów. Na koronacyi Fryderyka Wilhelma III w Kró-

lewcu, przy skadaniu wiernopoddaczego hodu, deputa-

cya polska, acz dobrana i karna, wzdrygna si, stracia

gow, zapomniaa o ceremoniale, i w pomieszaniu i zgro-

zie wlepia wzrok w poznane znienacka klejnoty koronne

z krakowskiego skarbca, janiejce w naszyjniku i dya-

demie piknej królowej Luizy. Podobnie, jubilersk rz-

dow robot, przystpiono do przerobienia, a do niepo-

znaki, dwóch najcenniejszych nowonabytych klejnotów,

zowicych si w nowej oprawie: Sudpreussen i Neiiost-

preussen. W Prusach Poudniowych, z Warszaw, po wst-

pnej zrazu administracyi przedajnego Hoyma, zarzdza,

w czystszym u góry duchu, niewiele u dou lepszym, mi-

nister Voss, wolny od najbardziej gorszcych praktyk po-

przednika, lecz niezdolny do utrwalenia elementarnych

bodaj podstaw legalnych wród podwadnej sobie arocz-

nej rzeszy urzdniczej, sam biurokrata przedewszystkiem,

czowiek raczej porzdku, anieli prawa. Prusy Nowo-

Wschodnie dostay si pod zarzd ministra Schroettera,

typowego urzdnika-dziaacza i ma stanu pruskiego,

w najtszym i najniebezpieczniejszym rodzaju, jeli nie

w pierwszorzdnym rodzaju Steina, to w drugorzdnym

Plottwella, twardej rki, jasnej gowy, praktycznego zmy-
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su, celowych i systematycznych de. Nadto cz wo-

jewództwa Krakowskiego z Ksistwem Siewierskiem, wcie-

lona do Szlska, przesza pod wadz zostawionego tam

ministra Hoyma.

Pierwotna, na gównym obszarze warszawskim ha-

niebna gospodarka Hoymowska, zrodzona z zabagnionych

trdy cyi poprzedniego panowania Fryderyka-Wilhelma II,

raz utwierdziwszy si w prowincyach polskich, odtd,

mimo pewne reformatorskie dnoci, coraz gbsze za-

puszczaa korzenie. Mody król pruski, Fryderyk-Wilhelm

III, kiedy osobicie zjecha do Warszawy i przyjrza si

naocznie, cho oczywicie najpobieniej, stosunkom tutej-

szym, sam wrcz owiadczy swoim wasnym ministrom,

e tutaj »znaczna cz urzdników pruskich naduywa
swojej wadzy dla gwatów, zamiast obraca j na obron

uciskanych*. Naduycia brutalne istotnie, w kadej nie-

mal dziedzinie, ju zdaleka wpaday w oko. Ju we wa-
ciwej dziedzinie sprawiedliwoci niesychane dziay si

rzeczy. Jeli podobno dawniej »bywali sdziowie w Berli-

nie «, teraz napewno nie byo ich w Waszawie. Wprowa-

dzone do kraju prawo cywilne i karne pruskie opakanych

znalazo wykonawców we wprowadzonych równoczenie

sdach niemieckich. By wtedy w Warszawie jeden ucz-

ciwy prawnik-obroca pruski, niejaki Winterfeldt, biay

kruk ród tylu czarnych, co wraz z reform sdow byy
spady za erem do nowych prowincyi; owó ten czo-

wiek uczciwy nie przyjmowa z zasady od Polaków a-

dnej sprawy przeciw wadzom pruskim, albowiem, ma-

wia, nie ma sumienia podejmowa si spraw, z góry prze-

sdzonych i przegranych. Sprzedajno i krzywosdztwo

we wszystkich instancyach byy powszechne i jawne.

Otwarty a niepodejrzany wiadek, gorcy pruski patryota

a królewsko-pruski radca wojskowy i podatkowy, zblizka
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obznajomiony z dziaalnoci swoich spórodaków, towa-

rzyszów, podwadnych i naczelników, z którymi razem

przez czas duszy y i pracowa w prowincyach pol-

skich, skoro tylko cenzura napoleoska rozwizaa mu j-

zyk, odsoni ponury obraz tutejszej gospodarki dla wie-

kopomnej nauki swoich i obcych. »Procesy sdowe — s
jego sowa — które za czasów polskich rozstrzygane byy
w dni czternacie, za wedug procedury pruskiej winny

byy zosta ukoczone najpóniej w cigu roku, wloky

si zazwyczaj przez trzy, nieraz nawet przez pi do sze

ciu lat«. Rozmylnie, w interesie sadowników i skarbu,

z reguy przewlekano najwicej sprawy spadkowe i wo-

góle wszelakie, »gdzie mona byo uczepi si inwentarza,

taksacyi lub depozytu sdowego«. Do procederów codzien-

nych naleao dowolne poniej wartoci taksowanie cen-

niejszych ruchomoci, ulegajcych z urzdu sprzeday,

a nabywanych bezwocznie, w drodze podstawienia, przez

sdziów-amatorów; natomiast na ubogich modych wdo-

wach »taksowano suknie, które miay na sobie, i nawet

bielizn«. Nielepiej dziio si w zakresie sprawiedliwoci

karzcej, gdzie w kilku gonych wypadkach kompromitu-

jce akta ledcze »giny « bez ladu, i gdzie w badaniu

przedwstpnem panowaa Rennschlittpeitsche, rodek pra-

wny ze skóry reniferowej. Skdind, nie mniej dotkliwie

dao si we znaki ludnoci rami militarne rzdu. Cho
czas by wyjtkowo dla Prus pokojowy, przecie, w poró-

wnaniu do poprzedniej normy polskiej, rekrut w dziesi-

nasób zosta pomnoony. Nadto i w tym wypadku su-

rowe prawo bardziej bywao obostrzane przez bezczeln

samowol. Przepisywa berliski zarzd wojenny dan
liczb zacinych waciwej Izbie regencyjnej, std znowu

dalej przepisywan waciwym landratom: ci atoli zazwy-

czaj czterykro wicej popisowych cigali do poboru,
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uboszych posyali do koszar, od zamoniejszych sute zbie-

rali wykupne. Có dopiero bdzie si dziao z nastaniem

potrzeby wojennej, Jatwo sobie wyobrazi: niemasz wtedy

ju adnego poboru, lecz jest proste ;napdzanie »misa

dla dzia*: wtedy to, ju po Jenie, dziki Francuzom, od-

zyskao wolno do dwudziestu tysicy rekrutów polskich,

najrozmaitszego wieku i stanu, obdartych, zbiedzonych,

pdzonych na listopadowym chodzie, bez porzdku i bez

prawa, do nieistniejcych ju szeregów zniweczonej armii

pruskiej. Obok samej powinnoci popisowej, inne poboczne

w czasie gbokiego pokoju, a zwaszcza cikie furae

i podwody prawdziw stanowiy plag. Dla licznych ko-

mend kawaleryjskich, rozoonych w kraju, a szczególniej

na wschodniem pograniczu, wypado dostawia niepomierne

w pinasób zwikszone, racye owsa i siana, nieraz do

magazynów odlegych o mil kilkanacie, a za poow ceny

rynkowej.

Z innej strony nowa przychodzia klska. Przed paru

laty, za króla nieboszczyka — wbrew pierwotnym jego

uroczystym porczeniom, a w myl jego sów lapidarnych:

»oni zamali swoj przysig, ergo nehme mein Wort su-

ruck<^ — dokonano zaboru starostw, penej sekularyzacyi

dóbr duchownych, obfitej konfiskaty prywatnej. W jaki

sposób niemi rozrzdzono, to zostao na szczcie ujawnio-

nem i upamitnionem rk najpowoaszego, bo pruskiego

rachmistrza, w osawionym »Czarnym Rejestrze«. Niedo,

i ogoocono kraj, lecz zarazem, pod donacyjnym Hoyma
kierunkiem, okradziono wasny skarb pruski «. Byo to po-

prostu — tak wyraa si najwyszy autorytet pruskiej

racyi stanu, którego chyba rekuzowa niepodobna, tak pi-

sze baron Stein w poufnem dla króla sprawozdaniu —
przeniewiercze trwonienie majtku publicznego na rzecz

upieczych faworytów*. Wprawdzie upiestwa najbardziej

OWA STULECIA. T. II. 14



- 210 —

krzyczce skoczyy si ze mierci starego króla i ukró-

ceniem Hoyma, a ostatecznie take skutkiem wyczerpania

rozrzdzalnych » czarnych« pozycyi rozdawniczych. Ale

system pozosta, a nawet poniekd udoskonali si, bo le-

piej uwiadomi i oczyci. Za Fryderykiem Wilhelmem II,

niefortunnym sojusznikiem Rzpltej, cigle by chodzi cie
wielkich dawniejszych jego polskich zamierze, snowanych

niegdy z marszakiem Potockim, a jeszcze pod sam ko-

niec z generaem Dbrowskim obudzanych. Obecnie, za

trzewych rzdów Fryderyka-Wilhelma III, uprztniono

tamte mgliste fantasmagorye, do trzewej wzito si ro-

boty — roboty wywaszczajcej, eksmisyjnej. Dopiero ka-

tastrofa jenajska miaa z tej trzewoci na inny jeszcze

sposób otrzewi. Tymczasem pod tym znakiem wszystkie

wytano starania. W dobrach skarbowych, o ile nie po-

szy na obdarowanie dostojników pruskich, osadzono pru-

skich dzierawców generalnych, którzy zaczynali od wy-

rzucenia zasiedziaej szlachty dzierawnej polskiej i zast-

pienia jej przez poddzierawców niemieckich. Bywao, e
z jednej takiej dzierawy generalnej wychodzio o kiju do

paruset rodzin polskich. Wygnawszy szlacht zagonow,

tem swobodniej wyciskano dusz z chopa, którego trzy-

mano przy glebie, bo by niezbdnym przy niej inwenta-

rzem. Rzd, we wasnej osobie królewskiej, owiadczy si

bezwarunkowo przeciw uwaszczeniu wocian, które z kilku

stron byo projektowane. Podobnie wyrzeczone si proje-

ktu uporzdkowania powinnoci paszczynianych i wstrzy-

mano zamierzone uregulowanie urbaryów wociaskich.

Wyrzeczone si nawet równomierniejszego, z korzyci
skarbow, obcienia paskiego i chopskiego dymu, i wstrzy-

mano, przynajmniej do czasu, gotowy projekt nowego ka-

tastru, który mia o blizko pótrzecia podnie podatek

gruntowy od wikszej posiadoci ziemskiej.
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I tutaj mianowicie, w tym punkcie, odsaniano gr
najciekawsz. Usuwano schlopia szlacht, gnbiono chJopa,

ywio najtrudniejszy i najniepodatniejszy do kompromisu,

ale — gaskano pana i pópanka, kaptowano stan ziemia-

ski. Tych sprowadzano na akt hodowniczy do Królewca,

na dworskie przyjcia w Berlinie, ich synów do pruskich

szkó wojskowych i korpusów kadeckich, na miejscu mia-

nowano landratami, folgowano ich swobodnym i kosztow-

nym zabawom w Warszawie, za, co najwaniejsza, go-

cinnie otwierano przed nimi kasy banków berliskich

i kieszenie podstawionych kapitalistów, obsugiwano naj-

uczynniej, najskwapliwiej, drogim, ale atwym i kuszcym
kredytem hypotecznym. Danajskie wzgldy, danajski po-

darek. W rzeczy samej, dla ziemiastwa polskiego pod ber-

em pruskiem by to na pozór istny wiek zoty. Pastwo
pruskie w gbokim trwao pokoju, naokó zewszd wrzaa
wojna, std zboe zbywane ssiadom dla dostaw wojsko-

wych niebyway miao odbyt i w niebywaej trzymao si

cenie. Wpywa pienidz rzek, popdzany berliskim kre-

dytem, lecz skorzej jeszcze przez nieopatrzne przepywa
rce, popdzany ojcowsk wyrozumiaoci rzdu. Bi ogni-

stem ttnem wietny karnawa warszawski, grzmiaa Pod

Blach huczna niepamici muzyka: za drzwiami sta skro-

mnie komornik pruski i wyczekiwa cierpliwie znaku od

swego rzdu.

Tymczasem poczyniono waciwe przygotowania przed-

wstpne. Zaszczepiono na du skal kolonizacy niemie-

ck. Tutaj gównym inspiratorem by sprawny Schroetter,

wbrew bojaliwszemu Vossowi popierany w tej rzeczy

osobicie przez króla. A niepodobna take przemilcze, e
w tej samej rzeczy spotykano si nieraz z niespodzian,

nazbyt skwapliw pomoc polsk: i taki m, jak Feliks

ubieski, zasuony w nastpstwie minister Ksistwa, te-

14*
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raz, w dobrej zapewne, lecz nierozwanej myli, zasugi-

wa sobie na Czerwonego Ora i odrczne podzikowanie

królewskie, osadzajc u siebie w Guzowie kilkanacie ko-

lonii przez paruset gospodarzy niemieckich i fundujc

w Wiskitkach ewangelick dla przybyszów parafi. Brano

przewanie kolonistów bd z Pomeranii, bd z zacho-

dnich krajów Rzeszy, bezporednio wojn dotknitych,

a wic skonniejszych do emigracyi, skd bez haasu, pod

pozorem werbunku, przez oficerów pruskich, sta fal wy-

chodcz kierowano do prowincyi polskich. Nie aowano
znacznych nawet nakadów; w samych tylko Prusach Po-

udniowych w roku 1805 wydatki w tym celu przekro-

czyy milion talarów; to te ju do tego czasu w tej je-

dnej prowincyi umieszczono z gór dziesi tysicy osa-

dników na obszarze szedziesiciu kilku tysicy morgów

magdeburskich: cz ówczesnych kolonistów po dzi dzie

zachowao Królestwo.

W dziedzinie kocielnej poczynano sobie z osobliwsz

rozwag. Do dwóch gównych dono celów: do absolutnej

nad Kocioem udzielnoci, przez zerwanie zwaszcza wszel-

kich z ssiedni Rosy zwizków; oraz do wyzyskania,

w duchu tolerancyjnym, ssiedzkiego z Rosy wspózawo-

dnictwa. Najpierwszym krokiem Schroettera byo przeci-

cie zalenoci unitów podlaskich, nalecych wówczas do

Prus, od metropolity kijowskiego i biskupa brzeskiego.

Wtedy to, przykad w swoim rodzaju jedyny, z kilkudzie-

siciu parafii w dekanacie podlaskim, grodzieskim, biel-

skim, mielnickim i drohiczyskim, z rzadk, icie prusk

sprawnoci, utworzono prusk dyecezy unick w Supra-

lu pod nowokreowanym biskupem Wisockim. Niedo na

tem, nie przepomniano nawet o tej garci dyzunitów, jak
znaleziono w Biaostockiem, oddzielono ich zupenie od

Sucka i postawiono w bezporedniej zawisoci od patry-
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archy w Konstantynopolu: w mgnieniu oka to zrobiono

dla maej garstki, lub raczej dla zasady, czego dla masy,

a dla yciowej potrzeby, nie potrafi dokona Sejm Czte-

roletni. Stworzono biskupstwo katolickie warszawskie,

z Miaskowskim, jako pierwszym biskupem nominaty pru-

skiej, po jego zgonie oddane w administracy arcybiskupa

gnienieskiego, prymasa Raczyskiego, który tak dalece

w dobrej z rzdem berliskim stan zayoci, e a
z trudnoci przyszo mu w nastpstwie przystosowa si

do swojskich Ksistwa Warszawskiego stosunków. W dzie-

dzinie wychowawczej naogó najcilej germanizacyjnych

przestrzegano hase. Dano wprawdzie zezwolenie na To

warzystwo Przyjació Nauk, na Teatr polski Bogusaw

skiego w Warszawie. Odmówiono przecie uniwersytetu

Natomiast na uniwersytetach w Królewcu, Wrocawiu

Frankfurcie nad Odr, zaprowadzono wykady aciskie

przeznaczone umylnie dla zwabienia modziey polskiej

W Warszawie, naprzeciw przykadów wileskich i krze-

mienieckich, ufundowano liceum napoy niemieckie, pod

kierunkiem Lindego, wielkiego uczonego, a niestety — jak

z niezbitemi dowodami w rku stwierdzi naley — li-

chego czowieka, zego obywatela. Krpowano w ogólnoci

zdrowy wzrost Warszawy i wikszych miast polskich,

w wycznym interesie ognisk przemysowych pruskich,

dla których wielka barbarzyska »kolonia« wschodnia

winna bya zosta nieoszacowanym a bezbronnym ryn-

kiem odbiorczym. Poród tuziemczej ludnoci miejskiej je-

dnych tylko protegowano ydów, wszake nie w drodze

emancypacyi prawnej, ale samowolnego przywileju, jako

ywio napywowy, zdatny do niezwocznej germanizacyi,

a który, mdrze wyróniony, i zarazem poróniony ze spo-

ecznoci rdzennie polsk, raz mdrze jej odebrany, za-

miast suy jej i z ni si zespala, bdzie jak gdyby



— 214 —

gotowy wnikliwy klin, wegnany w samo jej wntrze, uy-
teczny ze wszechmiar dla rozkadowej akcyi rzdowej

pruskiej: i takie ie pitno zachowaa po dzi dzie lu-

dno ydowska w Wielkiem Ksistwie Poznaskiem.

Wszystko razem biorc, w niniejszym okresie przej-

ciowym, na wielkim, najwaniejszym obszarze dawnych

ziem polskich, stawaj Prusy niemal cakiem nowoytne,

stawa sia niszczca i na swój sposób twórcza, nieuba-

gana i na swój sposób rozumna, w caej peni uwiado-

mienia swoich zada i celów, gruntownych zada tpi-

cielskich, realnych celów wywaszczenia i eksmisyi.

Rosya czy Prusy, legataryusz powszechny, czy wspó-

sukcesor, obejmoway swoje dziay w charakterze i ze

wiadomoci waciciela. Austrya, acz imiennie tym sa-

mym tytuem, w rzeczywistoci obejmowaa swój dzia

w charakterze i ze wiadomoci li tylko posiadacza. Na

Obiedwie Galicye zapatrywaa si jedynie jako na przy-

godne i przechodnie odczepne, jako na przedmiot przyszej

zamiany — za Szlsk, Serbi, czy te Lombardy — za
na razie, jako na rzecz tymczasowego uytku. Nie miaa

wiary w zachowanie tej rzeczy. Tem samem, nie majc
czucia prawa wasnoci, nie miaa adnego czucia obo-

wizków waciciela. Natomiast natchna si wyczn
zasad, znamienn dla uytkownika: zasad, aeby w jak

najkrótszym czasie jak najzupeniej wyzyska rzecz uyt-

kown, nic w ni nie woy, a wszystko z niej wygar-

n, wypróni j do dna, wyssa do ostatka. Najwikszy

dochód, najmniejszy, albo aden nakad — takie byo ha-

so ówczesnej administracyi austryackiej w Galicyi.

W niniejszym krótkim, pitnastoletnim okresie zmie-

nio si tutaj pó tuzina gubernatorów: Gaisruck, Uerme-

nyi, Wurmser, arcyksi Franciszek, Goes, tytularnie Fer-

dynand Wirtemberski, a do osawionego Hauera, zmie-
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niali si Czesi, Wgrzy, Niemcy, w zarzdzie tego nie-

szczsnego kraju polskiego, ale nie zmienia si system.

Kraj znalaz si jak gdyby pod straszliw pomp ssc.
Ssc nasamprzód i przedewszystkiem pienidze. Podatki

przeszo w dziewinasób podniesiono. Zaprowadzono mo-

nopol solny, tytuniowy, nadmierny stempel od sreber. Co-

rocznie wywoono do Wiednia okoo trzydziestu milionów

zip. brzczc monet. W ogólnoci dobr monet wyco-

fano z kraju; ba, zabrano nawet srebra kocielne. W za-

mian zalano go potopem bankocetli z kursem przymuso-

wym, aeby niebawem, w 1811 roku, docignwszy ich

emisy do przeszo miliarda, umorzy je w czterech pi-

tych wartoci równie sposobem przymusowym, to jest

sposobem rzdowego bankructwa. Ssc nastpnie rekruta.

Skutkiem coraz odnawianych, a cigle przegrywanych

wojen, Austrya, wysunita na czoo wszystkich niemal

koalicyi, dwigaa w dobie niniejszej najcisze i najkrwaw-

sze potrzeby rekruckie. Ten podatek krwi oczywicie naj-

suciej cigano z Galicyi. Brano std nowozacinych
polskich na dalekie kampanie, nad Ren, za Alpy, za Ape-

niny, czstokro przeciw wasnym rodakom, przeciw szwo-

leerom, legionistom, albo armii warszawskiej. Brano na

sub czynn dziesicio lub czternastoletni, w drodze

coraz nowych i powszechniejszych konskrypcyi, bez prawa,

bez litoci i bez miary. Chronia si modzie w lasy lub

uciekaa gromadnie za kordon, zabrako w kocu rk ro-

boczych w kraju, w najyniejszych okolicach bez uprawy

leaa ziemia. Maa przecie z tego tytuu, albo adna bya
troska rzdu. Skoro kraj ten i tak ma kiedy odej do

ssiada, niechaj odejdzie w najlichszym bodaj stanie. Dla-

tego te nie tylko nie ogldano si na ruin ziemiastwa,

lecz tamowano mu dopyw obcego robotnika, wzbraniano

nawet spawu produktów rolnych Dniestrem. Dlatego te
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zabrane do skarbu dobra narodowe wyprzedawano forso-

wnie i za bezcen. Gdy za nie kwapili si do kupna prze-

zorni Niemcy, zaraeni nieufnoci rzdu, natomiast zga-

szali si do przetargu mielsi licytanci krajowi. Tak zacny

Staszic hrubieszowskie naby dobra. Ale tak te ciemnych

spekulantów wyrosa i utya czereda, dwuznaczne wyo-
niy si figury, nieznane nazwiska, nieznane ani w Volu-

minach legum, ani w annaach krajowych, a uwietnione

niebawem taniemi tytuami wiedeskich hrabiów i ba-

ronów.

Godzio si doskonale Józefiskie prawo o tytuach

z tytuow ordynacy tak zwanych Stanów krajowych,

bdcych ostatecznie tak samo pustem brzmieniem ku

zaspokojeniu osobistej prónoci. Istotnie w caym tym

okresie (a waciwie od 1790— 1817) nie byo wcale ani

jednego sejmu stanowego. Rabunkow gospodark fiskaln

uboona systematycznie pod wzgldem gospodarczym, Ga-

licya równoczenie pod wzgldem prawno-sdowym uczy-

nion zostaa przedmiotem szczególniejszych zgoa ekspe-

rymentów. Tutaj-to, w rzeczy samej, czyniono prawdziwe

dowiadczenia legalno - wiwisekcyjne z wszelk, jeszcze

wtpliw, nowell prawodawcz, zanim j zastosowa

miano w starych krajach koronnych. Takim sposobem,

now ustaw wekslow, nowe prawo karne, now proce-

dur sdow, nowe prawo cywilne, tutaj, na karkach ga-

licyjskich, jakby in anima viU, w pierwszej lichej re-

dakcyi spokojnie wypróbowano. Importowane sdownictwo

niemieckie, przy nieustannej zmiennoci przepisów i ludzi,

utrwalio pieniactwo i sprzedajno; a nawet w ówcze-

snych najwyszych instancyach wiedeskich, dokd cigle

z Galicyi odwoywa si przychodzio, wszystko pienidzmi

robiono.

W rzeczach kocielnych, z rzekom bogobojn prak-
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tyk Franciszkask jednoczenie czya si nieprzeda-

wniona teorya Józefiska walki kulturalnej, tworzc istny

chaos najsprzeczniejszych de i pogldów. Protegowano

ludno rusisk w osobliwy sposób, niby ju w przed-

smaku przyszych nauk Stadionowych: zostawiono j na-

wet przez lat kilkadziesit pod metropoli kijowsk, i do-

piero po Austerlitzu wasnej lwowskiej poddano archidye-

cezyi. W rzeczach wychowania, o ile wprost na inne cele

nie obrócono zabranych obfitych funduszów edukacyjnych,

stosowano w najszerszym zakresie bezwzgldn zasad

Maryi-Teresy: die Schule ist ein PoUtictim. Zniemczono

staroytn wszechnic krakowsk i, co gorsza, pozostae

w niej swojskie znieprawiono ywioy, jak niebawnie, pod-

czas kampanii 1809 roku, opakane, gorszce objawiy

przykady. Znieprawienie fizyczne i moralne, upadek si

ywotnych i duchowych, ndza i rozkad, taki by naogó

owoc uytkowniczej gospodarki tegoczesnych rzdów au-

stryackich w Galicyi, gorzki, jadowity owoc, skd dugo

sczy si bdzie trucizna, zanim owiecesza racya stanu,

ku odrodzonym skierowana celom, obmyli szuka swego

poytku nie w przeciwiestwie, lecz raczej w zgodzie in-

teresów kraju i pastwa.

Wstao porodku trzech dziaów, zebrane z dwóch

ostatnich, na krótkie, uciliwe a dobroczynne trwanie,

Ksistwo Warszawskie. Wzio, z rk Napoleona, zacnego

monarch, predestynowanego przed laty, trzeciego, najlep-

szego Sasa, Fryderyka-Augusta. Wzio ustaw konstytu-

cyjn, przepisan z góry, wadliw z ogólnego zaoenia,

lecz przysposobion stosownie do szczególnych potrzeb

okolicznoci i czasu. Wzio prawo europejskie, przyzwoite

wielkiej uspoecznionej narodowoci, zdrowy zakad rzetel-

nego postpu. Znaczne ponioso ofiary, twarde przebyo

koleje. Oddao nastpnym pokoleniom budujcy przykad
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powicenia i honoru, rozjanione ducha publicznego poj-

cie. Dotrwawszy do koca, z godnoci i spokojem zoyo
swoje losy w zwycisk do cesarza i króla Aleksan-

dra I-go.

Jedna do uja ster kongresowej Europy witego
Przymierza i kongresowego Królestwa Polskiego. Azali

steru dotrzyma? Kdy jedn i drug zawiedzie naw?
Rozstrzygnicie tych pyta ju w swem onie najblisza

nosia doba.

III.

Sankcye wiedeskie i paryskie 1815 roku przywró-

ciy porzdek w Europie. Przywróciy go razem w obu

zakóconych dziedzinach: midzynarodowej i pastwowej.

Harmonia i przyja znów zakwity pomidzy mocar-

stwami. Bezpieczestwo i prawo zeszy napowrót pomidzy

rzdy a ludy. Mdro kongresowa obejrzaa swoje dzieo

i uznaa, e dobre jest. Obwoano Alleluja zgodnym chó-

rem dyplomatów, mylicieli a nawet wieszczów. Chwalba

uderzya w tony najgórniejsze, niemal bluniercze. Spe-

nio si jakoby objawienie Apokalipsy. Pojmana, sptana

i zapiecztowana na odludnej wyspie »bestya, wychodzca

z morza*. Stany na czterech wgach wiata cztery po-

tgi zwizkowe, trzymajc cztery wiatry nowoytnego du-

cha, »aby nie wiay na ziemie*. Na » stolicy wielkiej, bia-

ej « zakrólowaa udzielnie zbawcza sdziowska wadza.

Pod nowem niebem wiea spocza gleba: »nigdzie ani

smtku, ani krzyku, ani boleci*.

Szczytny zespó tych hymnów samochwalczych po-
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nurym zgrzytem rozdzieraa rzeczywisto. Zaiste, wielki

i powszechny wicili tryumf zwizkowcy. Przecie li tylko

wojenny, broni, nie pokojowy, ducha. Gdyby tylko zbrojne

skojarzenie interesu, nie duchowe idei, byo ark ich przy-

mierza, ostrog ich wysików, owocem ich wygranej. Jak

sprzymierzyli si i wysilili, tak wkocu wygrali kady
dla siebie, w imi wasnych interesowych pobudek obawy,

odwetu, albo podliwoci, lecz bynajmniej nie dla ludzkiego

ogóu, nie w imi jakichkolwiek ideowych przykaza pra-

wnych, dziejowych, albo Boych. Napróno okrywali si

obudnym pozorem takich wyszych, dobroczynnych za-

mierze. Napróno rzekomi pogromcy niewiary, wywrotu

i bezprawia wywieszali rzekome goda chrystyanizmu,

konserwatyzmu, legitymizmu. Kiedy na ouym witobliwym

Kongresie wiedeskim przymuszano katolickich Belgów do

unii z protestanck Hollandy pod nienawistnem berem

rónowiercy Oraczyka, albo kiedy, po zaciekych targach

ks. Metternicha z kardynaem Consalvim, Apostolski ce-

sarz Franciszek I., wbrew protestom Piusa VII., najspo-

kojniej zabiera tusty ks Legacyi papieskich i kad za-

og austryack do Ferrary: có w tem wszystkiem na-

prawd byo »chrzcijaskiego?« A znowu có byo rze-

czywicie »zachowawczego* w konfiskacie staroytnej re-

publiki weneckiej przez Austry, albo w zagarniciu blizko

poowy Saksonii, odwiecznej ojcowizny wettyskiej, przez

Prusy? Có waciwie byo »prawnego« w okrojeniu Ksi-

stwa Warszawskiego, w rozdarciu Woch na szmaty,

w pociciu na skrawki Rzeszy niemieckiej?

Tak to od pierwszej zaraz chwili, na kadym kroku,

w kadej rzeczy, przebija zgrzytliwy rozdwik midzy
nazw a treci twórczoci kongresowej. Sawione arcy-

dzieo okazywao si w istocie mizernem partactwem.

Okazywao si fataln atanin sprzecznoci, pórodków
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i niedomówie. Okazywao si poronionym podem oportu-

nizmu a obudy, krótkowidztw^a a niekonsekwencyi, zapa-

mitaoci a zakopotania. To panaceum na wszelkie ctio-

roby wieku, zowice si Aktem Zamknicia, lub witem
Przymierzem, byo w gruncie rzeczy tylko szarlatask

recept, która skrywa do czasu zewntrzne chorobliwe

objawy, wpdzajc je do wntrza ustroju i pogarszajc

sam chorob. Nie rozwizano gordyjskiego wza naj-

waniejszych i najaktualniejszych zagadnie publicznych,

lecz go rozcito, a raczej ponacinano, postrzpiono w stu

miejscach tpemi noycami dyplomatycznemi. Wielkie za-

gadnienia europejskie: sprawa w^schodnia i polska, wooska

i niemiecka, wielkie zagadnienia spoeczne: sprawa obo-

wizków i praw obywatelskich, równouprawnienia cywil-

nego i politycznego — zostay bd w caoci pominite

milczeniem, bd przygodnie, konwencyonalnie, lub te
zgoa naopak, zaatwione od rki. Braterskie hasa w rze-

czach ssiedztwa, ojcowskie w rzeczach rzdzenia, uro-

czycie objawiane wiatu w namaszczonych inwokacyach

wiedeskich i paryskich, jednakowo nieznonym rozbrzmie-

way faszem. Pod udan bratni spójni arzyo si i zao-

gniao zaarte wspózawodnictwo mocarstw. Pod mnieman
patryarchaln sielank ciy i rós twardy przymus rz-

dów. Odyy na nowo najniezdrowsze, najopakasze tra-

dycye przeszowieczne. Wprawdzie niewszdzie ju w ca-

ej pierwotnej doskonaoci i peni. Doskonale i zupenie

ody ju nie mogy, ani w midzynarodowym, ani

w pastwowym zakresie. I tutaj, i tam, wypado z konie-

cznoci poczyni przynajmniej niektóre ustpstwa dla po-

j zwycionych. Takiem ustpstwem byo stworzenie

Królestwa Polskiego. Takiem — niektóre karty ustawo-

dawcze, bd nadane, bd przyrzeczone. Ale to byy
kompromisy uamkowe, wyjtkowe, std niepewne. Niepew^ne
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zwaszcza, o ile one same, w drodze samorodnego rozwoju,

nie zdobd sobie wasnej, niezawisej podstawy bytu.

Gdy oczywicie ponad temi wymuszonemi wyjtkami gó

rowaa nieskoczenie, zalewaa je zewszd, pochaniaa

i znosia wrcz przeciwna panujca regua polityki, zaró-

wno w midzynarodowej, jak w pastwowej dziedzinie.

Duch rozbiorczy w jednej, duch wsteczny w drugiej, by
prawdziwym tryumfatorem, niewiele krpowany onemi

przygodnemi wyjtkami, a dcy z natury rzeczy, po

rednio lub bezporednio, rychlej czy póniej, do doszczt-

nego ich zagadzenia. Dwie wielkie zdobycze myli nowo-

czesnej: równo obywatela przed prawem, narodu przed

ludzkoci, w samej zasadzie zostay dotkliwie sponiewie-

rane, o ile w caoci nie zostay zaprzeczone.

Owó, ta zgubna podwójna negacya nie usza, nie

moga uj bezkarnie. Pod rozkadowym jej wpywem od

pierwszej chwili zacznie krusze, niebawem rysowa si,

wkocu chwia si i wali wszystka kongresowa budowa.

Zmilczana sprawa wschodnia najwczeniej, natychmiast,

niebezpiecznego dostarczy fermentu. Zgoa z ni niewspó-

mierne, na pozór cakiem od niej oderwane, a przecie

w utajonym bdce z ni zwizku, odezw si zlekcewa-

one zachodnie sprawy spoeczne i narodowe. Wybuchnie

ostatecznie wielka wojna na Wschodzie, odpowie jej wielka

rewolucya na Zachodzie, zagrzmi wreszcie porodku wielka

wojna rewolucyjna. Do takich wyników, po kilkunastu

zaledwo leciech, miaa doprowadzi powszechna pacyfika-

cya zewntrzna i wewntrzna, okupiona kosztem tak ci-
kich ofiar, na wieczne jakoby ustalona czasy. Na takiem

rychem a zupenem miaa skoczy bankructwie. Nie

moga prowadzi i koczy lepiej, ani inaczej. Sztuczna

razem i poowiczna, bya zarówno i bdem, i urojeniem.

Polegaa, koniec kocem, w zasadniczej swojej osnowie,
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na podstawieniu martwych i jaowych zaoe chwilowego

wyrachowania zamiast koniecznych i rozwojowych zao-

e historycznych. W tem tkwia kltwa, w tem uudno
kongresowej roboty. Koo dziejów wstecz si nie cofa. Za-

hamowane na razie w poowie swego obrotu, musiao wnet

dalej potoczy si naprzód, druzgocc i precz odrzucajc

tymczasowe, czysto mechaniczne hamulce kongresowe,

z rwistszym tylko i gwatowniejszym rozpdem, z niepo-

wetowan strat zdrowia, si i spokoju ludzkoci, z nie-

zmiern szkod dla przyrodzonej, a opanianej i paczonej,

ewolucyi dziejów politycznych Europy.

Rozkad dziea kongresowego, w najrozmaitszej po-

staci, stopniu i sposobie, lecz nie bez cznego powino-

wactwa najodleglejszych zjawisk rozkadowych, równolegle

zacz si, odbywa i dokona, w krótkim przecigu niniej-

szego pitnastolecia, we wszystkich, »restaurowanych* na

now mod, europejskich ustrojach mocarstwowych.

Francya, porodku tych ustrojów, nasamprzód za-

trzymuje uwag. Przedstawia ona, w rzeczy samej, rzad-

kie i uderzajce widowisko. Wielki i ambitny naród, przed

chwil rzdca wiata, naraz strcony z zawrotnych szczy-

tów napoleoskich, dowiadczywszy raptownej losów od-

miany, znalaz si, niby szaleniec i winowajca, pod kura-

tel i rózg Europy. Dopiero co by posya swoje zwy-

ciskie legiony do Rzymu, Wiednia, Berlina, Madrytu

i Moskwy: teraz oglda podwakro mciwe armie zwi-

zkowe, wkraczajce do Parya. Straty materyalne, upo-

korzenia moralne, równie byy gbokie i dotkliwe. Pozba-

wiona Francya, za jednym zamachem, hegomonii europej-

skiej, drogocennych prowincyi nadreskich, belgijskich,

woskich, kilkunastu milionów ludnoci, ukarana podatkiem

konlrybucyjnym kilkuset milionów, poniona duszym po-

kojowym postojem pótorastatysica nieprzyjacielskiego o-
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nierza. Wróci z Luwru Apollo do watykaskiego Belwe-

deru, Wenera do Galery i florenckiej, wróciy z uku
Tryumfalnego korynckie rumaki i lew bizantyski na

Plac w. Marka, z Paacu Inwalidów wrócia do Poczdamu

szpada Fryderyka Wielkiego. Za natomiast do oprónio

nyci Tuileryów wszed z powrotem restaurowany Bour-

bon, majc za wit pó miliona sprzymierzonych zbawców,

rosyjskich, pruskich, austryackich i angielskich. Przyszed

Ludwik, nazywajcy siebie XVIII-tym, w nieprzerwanej

rzekomo kolei sukcesyjnej, i liczcy sobie osiemnasty rok

panowania, jak gdyby nie istniaa dla niego heroiczna na-

rodowa doba republiki i cesarstwa, kiedy Francya, bd
co bd, w najdumniejszej, najwspanialszej postawie, ofiar

krwi swojej najlepszej, bronia si od najazdu i wstrzsaa

posadami wiata, a kiedy on, król francuski, w towarzy-

stwie metresy i dworaków wycierajc cudze kty, schro-

niony bezpiecznie na askawym chlebie u wrogów swego

kraju, ywi si z subwencyi, paconej w rublach, flore-

nach, talarach i funtach. Po epickim »maym kapralu«

z pod Piramid, Marenga, Austerlitzu, przyszed Berange-

rowski »królik z Yvetot«, stary, podagryczny pensyonarz

z Werony, Warszawy, Mitawy i Hartwellu, niepozbawiony

wprawdzie zdrowego rozsdku i pewnej rodowej powagi,

ale obojtny, wygodny epikurejczyk, doskonay, skostniay

egoista, znieczulony oddawna, wyzibiony ze wszelkich

ywszych uczu dla wasnego narodu, a bodaj i dla wa-

snej rodziny.

Caa ta rodzina bourboska, odcita od narodu, przy-

wrócona obc przemoc, sama wewntrz siebie rozstrze-

lona, wyczerpana duchowo i nawet cielenie, ju martwa

politycznie, skazana na blizkie wymarcie fizyczne, na

prawym, ongi wietnym, tronie swoich przodków bya te-

raz jednym opakanym anachronizmem. Król schorzay
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i bezdzietny, który dosy ju mia wdrówki po stromych

stopniach wygnania i pragn umrze spokojnie u siebie

w domu, tyle jeszcze posiada praktycznego zmysu, e
w pewnej przynajmniej mierze objawia ostron wstrze-

miliwo wobec nieodwoalnie dokonanych faktów no-

wego porzdku spoecznego, liczy si poniekd z rzeczy-

wistoci i nie lubi zadziera zbyt ostro i swawolnie

z niebezpieczn potg opinii publicznej. Przeciwnie, jego

brat a sukcesor, pomimo siwych wosów i twardych do-

wiadcze, pozosta niepoprawnym Don Kichotem wszyst-

kich widm niepowrotnej przeszoci, pozosta z zasady

i usposobienia egzaltowanym rycerzem skrajnej, bez-

wzgldnej reakcyi; a dotrzymywali mu kroku, jeli go nie

przecigali, w tych zgubnych zapdach zapamitaego

wstecznictwa, dwaj jego synowie, obadwaj bez mskiego

potomka, cho równie ju nie pierwszej modoci, naj-

blisi po stryju i ojcu nastpcy tronu, jedyna a krucha

nadzieja dynastyi. Istniay tym sposobem w Tuileryach

naraz dwa cakiem niezgodne rzdy: jeden oficyalny króla

w pawilonie Flory, drugi, póoficyalny, brata i synowców

królewskich w pawilonie Marsan, bezustanku krzyujce

si, niekiedy jak najostrzej zwalczajce si nawzajem.

A zarazem tu obok, w Palais Royal, ju przygotowywa

si w cichoci rzd trzeci, kuzyna królewskiego, miertel-

nie znienawidzonego od krewniaków, grajcego z nimi

star gr oraskv ze Stuartami, któr sam odziedziczy

po citym ojcu, a któr powolniej, uczciwiej i sprytniej

prowadzi i wygra z Bourbonami pierwszy i ostatni koro-

nowany Orleaczyk. Jawne w rodzinie monarszej niesna-

ski nie przyczyniay si oczywicie do poprawienia jej

stanowiska, do zmniejszenia jej niepopularnoci w kraju.

Pomidzy krajem a dynasty, wygnan przez naród, na-

rzucon przez zagranic, leaa caa przepa dokonanych
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przewrotów i zdobyczy politycznych i spoecznych. Leaa
tern samem gboka nieufno narodu, wynikajca z uza-

sadnionego przewidywania, i zechc go obecnie pocign
do odpowiedzialnoci za tamte przewroty, e zarazem ze-

chc wyzu go z tamtych zdobyczy. Wprawdzie otrzy-

mano pod tym wzgldem pewne uspakajajce rkojmie.

Tak rkojmi formalnie stanowia nadana przez Ludwika

karta konstytucyjna. Warowaa ona równouprawnienie

obywateli, tolerancy wyzna i przekona, nietykalno

spenionych prawnie zmian wasnoci, moc obowizujc
nowych kodeksów, niezawiso sdownictwa, kompetency

prawodawcz i budetow wyborczego przedstawicielstwa

narodowego. Niezawodnie, skdind wiele pozostawiaa do

yczenia: udzielona bya w archaicznej postaci »nadania

i koncesyi«, zatrzymaa przy królu wyczn inicyatyw

prawodawcz, zaprowadzia niepopularne parostwo dzie-

dziczne, przepisaa dla izby poselskiej nadmierny cenzus

podatkowy, cieniaa tym sposobem do kilkudziesiciu ty-

si(3y liczb uprawnionych wyborców czynnych dwudzie-

stopiciomilionowego narodu, wreszcie zawieraa jedn,

nieobliczonej doniosoci grob, fatalny artyku czterna-

sty — fatalne zaiste ostrzeenie dla dzisiejszych gdziein-

dziej powika — zastrzegajcy dla króla, poza obrbem
jego prerogatyw konstytucyjnych, przywilej -wydawania

zarzdze i ordynansów, niezbdnych dla zachowania

praw i bezpieczestwa publicznego «, czyli poprostu prawn
mono wywrócenia konstytucyi, legalne narzdzie zama-

chu stanu.

W kadym razie jednak, mimo wszystkie te braki,

karta ustawodawcza stanowia tymczasem nader podan
i drogocenn pork dla narodu. Ludwik, chociaby dla

miego spokoju, gotów by j uszanowa. Lecz inaczej

mylao jego otoczenie najblisze. Razem z królem i ro-

DWA STULECI* T. 2 15
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dzin królewsk napyna z powrotem potna fala wy-

chodcza, wyrzucona za granice kraju przez burz rewo-

lucyjn; powróci »markiz Carabas«, emigrant zbiedzony,

rozalony, nieprzejednany, dopominajcy si odrazu trzech

rzeczy: pomsty za doznane krzywdy, oprónienia zajtych

przez pospólstwo wakansów, powrotu utraconej wasnoci.

Proskrypcya, epuracya, restytucya, tak brzmiao samobój-

cze haso »ultrasów"« francuskich, mienicych siebie pra-

wowiernymi, zachowawczymi rojalistami, obrocami tronu

i otarza, cho byli naprawd najgorszymi wrogami i mo-

narchii, i samych siebie. Gdy urzeczywistnienie tamtego

potrójnego ich hasa równao si oczywicie zniweczeniu

karty konstytucyjnej, która, jeli bya gwarancy dla na-

rodu, bya ni bardziej jeszcze dla korony. Pojmowa ta

i potpia prostym rozsdkiem Ludwik; »oni mnie samego —
mawia .— gotowi epurowa«; wstrzymyw^a, póki móg,

lepych zapaleców, a móg niewiele i niedugo, skoro do

nich, do najgortszych, naleaa wasna jego najblisza

rodzina, wszyscy jego prawi sukcesorowie, czyli widocznie

naleaa przyszo. Wadliwy system wyborczy zaciemnia

zgoa odbicie istotnej myli norodowej w parlamencie,

a tem samem dawa zudzenie potgi ultrasowskiemu

stronnictwu. Rzdzio ono swobodnie w sejmie, wszech-

mocne w izbie parów, wkrótce przemone w poselskiej,

wlokc za sob umiarkowany rodek »doktrynerów«, uczci-

wych, uczonych, dobrze mylcych i dobrze perorujcych^

a pozbawionych wszelkiego politycznego zmysu, zahuka-

nych przez skrajn prawic i wysugujcych si jej wbrew

wasnemu lepszemu przekonaniu. Po drugiej stronie sta-

na nieliczna gar »independentów «, przedstawiajcych

owoczesn najcelniejsz tre narodow^ego ducha. Przed-

stawiali oni waciwie owiecone mieszczastwo — co im

dzi bywa srodze wytykane z obu stron przeciwnych,
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sposobem najniedorzeczniejszego, bo skro anachronisty-

cznego zarzutu — to jest jedyn, uwiadomion naówczas,

przodujc cz narodu, mieszczastwo zreszt w nader

szerokim zakresie, gdy a do warstw najliczniejszych pó
miliona nowych wacicieli, stworzonych przez rewolucy,

umocnionych przez kodeks i zwizanych caym swoim

bytem z utrzymaniem ustalonego nowego porzdku rzeczy.

To stronnictwo, pierwotnie z kilku zaledwo gów posel-

skich zoone, byo parlamentarnie cakiem bezsilne i odo-

sobnione; lecz wanie w tem zupenem odosobnieniu,

w widomem pogwaceniu przez fikcyjn wikszo sej-

mow, w oczywicie niesusznem i opacznem ustosunko-

waniu swojej moralnej wzitoci u narodu a liczebnej ni-

coci w parlamencie, czerpao gron moc wybuchow,
popychane zarazem z koniecznoci, w osobie najrozwaniej-

szych i najspokojniejszych swoich przywódców, na tory

niejawnego, niekonstytucyjnego oporu. Jako prdy opozy-

cyjne, nie znajdujc naleytego upustu na powierzchni

istniejcych form ustawodawczych, skryy si pod spody

ycia publicznego, gdzie skbi si musiay w tem gwa-
towniejsze podwodne wiry: wnet cay kraj pokryty zosta

sieci tajnych zwizków spiskowych, na poy obronnych,

na poy ju wprost zaczepnych i wywrotowych.

Zmieniay si tymczasem osoby kierownicze w rz-
dzie, a siedem kolejnych zmienio si ministeryów, tra-

fiaa si wród nich jedna i druga trzewiejsza ministe-

ryalna gowa, byway krótkie przebyski samowiedzy nie-

bezpieczestwa, ale nikt nie potrafi wstrzyma monarchii

na lizkiej pochyoci, po której staczay j obkane rce
zbyt gorliwych przyjació. Przez pierwsze piciolecie

w niejakim jeszcze stopniu miarkowa zagorzalców Lu-

dwik XVIIL; potem, sam wytrcony z równowagi przez

morderstwo synowca, da im folg; gdy jego nie stao, gdy
15*
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ich protektor i naczelnik, Karol X., uj bero, najprostszym

ju i najburzliwszym szlakiem popynito ku doszcztnemu

rozbiciu, na penych aglach samowoli administracyjnej

i prawodawczej. Kraj, zgorszony drakoskiemi nowelami

karnemi i policyjnemi, zaniepokojony uchwa miliardowej

dla emigrantów indemnizacyi, na ostatnie zdoby si ostrze-

enie, przeama z trudem przeszkody cenzusowe, i wy-

prawi do izby, zamiast nielicznych dotychczasowych m-
ów zaufania, zwart aw absolutnej wikszoci liberalnej.

Teraz korona miaa do wyboru: albo stanowcz zmian
kierunku, albo zamach stanu. Po niedtugiem wahaniu, wy-

brano ostatnie, wydobyto tamt bro samobójcz, tamt
fataln wyjtkow prerogatyw koronn, i moc samo-

wadczych ordynansów królewskich uniewaniono wybory,

przepisano nowe prawo wyborcze, zmniejszono liczb man-

datów, zmniejszono do jednej czwartej liczb wyborców,

zapewniono wród nich bezwzgldn przewag, a waci-

wie wyczno stanu szlacheckiego, uprzedzono zarazem

protest opinii, zniesiono wolno sowa, jednem sowem,

obalono konstytucy. Rkawica zostaa rzucona. Naród j
podniós, i na cztery ordynanse lipcowe odpowiedzia w tem

samem mgnieniu rewolucy 1830 roku.

Kiedy w stosunkach wewntrznych francuskich do-

konywa si ten chyy proces rozkadowy, w swoich wy-

nikach kocowych bdcy wagi najpierwszej dla wszyst-

kich, zwaszcza dla pokrewnych ustrojów europejskich —
równoczenie, a w cisym zwizku, dokonywao si odpo-

wiednie przeobraenie zagranicznej polityki francuskiej.

Na kongresie wiedeskim, jak widzielimy, z powodu

sprawy sasko-polskiej doszed chwilowo do skutku akces

Francyi do austro-angielskiego systematu, przeciw prusko-

rosyjskiemu. Owó, w tym wzgldzie niebawem zasadnicza

nastpia odmiana: Francya bourboska wnet wycofuje
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si z tej kombinacyi przechodniej, aby natomiast we wprost

przeciwnym kierunku poszuka na wasn rk zblienia

i porozumienia z Rosy. Oczywicie, taki zwrot, jak nie-

mal zawsze w podobnych wypadkach, nie odbywa si

prostolinijnie, ani jednolicie, lecz przechodzi rozliczne zbo-

czenia, do zawie i zajmujce, lecz obojtne tutaj, gdzie

chodzi o wyznaczenie wytycznych prdów oryentacyjnych.

Prd francusko-rosyjski, pod kadym wzgldem znamienny,

nadaje dopiero waciwe pitno dobie Restauracyi, towa-

rzyszc jej w penym niemal jej przebiegu. Otwiera t
now oryentacy Richelieu, pierwszy minister bourboski

nazajutrz po Stu Dniach, zamyka j Polignac, ostatni mi-

nister w samym przededniu rewolucyi lipcowej, obadwaj

za modu, na emigracyi, na subie cesarzowej Katarzyny

i cesarza Pawa, nauczeni ufnoci i respektu dla potgi

cesarzy Aleksandra i Mikoaja. Nie naley przeoczy wa-
ciwej, specyficznej genezy tego obrotu. Nie miesza bour-

boskiej drogi z napoleosk. Napoleon, majc przeciw

sobie Europ, majc przedewszystkiem Angli, uzna si

zmuszonym szuka rki cesarzy Pawa i Aleksandra, pa

cznych naraz dowiadczeniach Trebbii i Eylau, Abukiru

i Trafalgaru, zmuszonym szuka aliansu francusko-rosyj-

skiego, aeby rozbi istniejcy anglo-rosyjski. Od tego

czasu z gruntu zmienio si pooenie. Punktem cikoci
spraw wiatowych staa si rywalizacya pomidzy Angli

a Rosy. Sprawa pomidzy Angli a Francy nieodwoal-

nie zostaa rozstrzygnita na korzy Anglii. Odnowi j
nie leao w interesie Francyi, nie leao oraz w interesie

Europy. Nie zrozumia tego po Waterloo rzd Restauracyi,

jak póniej, po Sedanie, rzd Republiki. Zawsze to bya
i bdzie rzecz w polityce jedna z najtrudniejszych: poj
w sam por, gdzie wyczerpa si naprawd pewien czyn-

nik dziejowy, a inny si narodzi, zamkn rachunki
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z tamtym, a z tym wraz otworzy, dla dobra wyszych
i ogólniejszych zada przyszoci. Nie posiadali tej trudnej

Bztuki odnowieni Bourbonowie. W swojej polityce ze-

wntrznej, podobnie jak w wewntrznej, now tre
rzeczy w stare, zjedzone, wlewali statki. Tak wic, tylko

pozornie nawracajc na drog Tyly i Erfurtu, zgoa

przecie przerwan pod Borodynem i Berezyn, w istocie

nawracali po prostu, po omacku, do najciemniejszych zau-

ków zakulisowej dyplomacyi zeszowiecznej, wiecc sobie

niedzisiejsz mdroci stanu z buduarów pani La Tour-

nelle i pani Polignac, wykrzesan onego czasu z pierwo-

rodnych natchnie Fryderyka II. Rozniecono mianowicie,

po pówiekowej niemal przerwie, dawne wietne pomysy
koalicyjne i rozbiorcze, majce rzekomo zapewni Francyi

niektóre nabytki na pograniczu zachodniem i pónocnem,

kosztem zbogacenia Prus w Niemczech, przedewszystkiem

za kosztem rozbioru Turcyi. Gdy przedewszystkiem nie-

miertelna sprawa wschodnia, zatracona z oczu podczas

ostatnich rozruchów wiatowych, lecz zawsze po dawnemu

ywotna, jtrzca si i kuszca, bya osi wszystkich

tych odgrzewanych pomysów, których orodkiem by Kon-

stantynopol.

W rzeczy samej, najwyszy, tytaniczny projekt, do

którego pod sam koniec wzniós si Polignac, ostatni mi-

nister Karola X., a syn faworyty Maryi-Antoniny, to nie

byo ostatecznie nic innego, jeno ten sam sawny » projekt

grecki «, do którego zapalaa si ongi nieszczliwa kró-

lowa, siostra niefortunnego wspólnika cesarzowej Kata-

rzyny. Obecnie ta tylko zjawia si poprawka, e Austry

z góry usunito za nawias, co zreszt i przed pó wiekiem

byoby niezawodnie sensem moralnym lwiej spóki, zawar-

tej przez cesarza Józefa, gdyby wtedy bya wzia peny

swój skutek. Zatwierdzony przez Karola, niemal w prze-
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dedniu jego upadku, tajny memoryal gabinetowy francu-

ski przeznaczy Rosyi Turcy z Konstantynopolem i Azy
Mniejsz, Prusom Saksoni z HoUandy i bodaj Hanowe-

rem, Francyi Belgi i lini nadresk, Austry odprawia

odczepnem w Bonii i Serbii, Angli w koloniach holen-

derskich, jednem sowem, przekrela ryczatem wszystk

uwicon map kongresow, rewolucyonizowa z kretesem

powszechn nietykaln równowag mocarstw. Jdrem ca-

ej operacyi winno byo zosta wzmoenie Rosyi, i to za-

równo w Europie, »gdzie jest uytecznem zbliy Rosyan

do morza ródziemnego, aby mie w nich niezbdne ze

wszechmiar oparcie przeciw przemocy brytaskiej«, jako

te w Azyi, gdzie naley »otworzy im przystp do Indyi,

aby wzmocni w tej czci wiata naturalne ich z Angli

wspózawodnictwo «. Król francuski, który zatwierdzi ta-

kie nadzwyczajne ministeryalne dzieo, po paru miesi-

cach pooy swój podpis na przyniesionych sobie przez

tego ministra ordynansach lipcowych. Akcya zagraniczna

i domowa przeytych dziedziców Francyi, zestrojone obie-

dwie na jednorodnej myli zamachu stanu w kraju

iw Europie, na jednakowej pogardzie dla ducha prawno-

ci i rozwoju, najdokadniej na swój sposób odpowiaday

sobie i dopeniay si wzajem, zdajc rka w rk do

katastrofy we wasnej cilejszej siedzibie, a zarazem do

rozsadzenia caoksztatu ogólnej syntezy kongresowej.

Kwitnca jawnie zayo, nawet przyja, midzy
rzdow Francy Ludwika i Karola a Rosy Aleksandra

i Mikoaja, za niejawnie dojrzewajce i istotnie ju tak

zamaszycie planowane moliwoci sojusznicze francusko-

rosyjskie, w najpierwszym rzdzie mieciy grob dla

Anglii. Anglia owoczesna, pod wzgldem midzynarodo-

wym, w rdzennej, najwalniejszej rzeczy, bya ju Angli

dzisiejsz. A mianowicie — pomimo przymnoonych odtd
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nowych potnych czynników pobocznych, tych dwóch

zwaszcza, jakie wyrodz si nastpnie z jej przyszych

stosunków kolonialnych na ldzie afrykaskim, oraz przy-

szych stosunków rywalizacyjnych z pastwem niemieckiem

ju wtedy, w owoczesnym wiecie kongresowym, Anglia

ma sobie jasno i nieodwoalnie wyznaczony z góry punkt

ogniskowy swojego dalszego, a po dzi dzie, a po dzie

jutrzejszy, dziejowego powoania. Ju ona jest Towarzy-

stwem, jak dzisiaj Cesarstwem, Indyjskiem; ju jest wiel-

kiem mocarstwem azyatyckiem, wielkiem mocarstwem

mahometaskiem, stranic dalekiego i bliszego Wschodu,

wwozów himalajskich i cienin dardanelskich
;

jest

w szczególnoci stranic Porty Ottomaskiej, czyli wa-
ciwie pówyspu Bakaskiego, wód poudniowo-europej-

skich i Bizancyum; jest ni tutaj w zastpstwie Francyi^

z któr ukoczya rozpraw i której miejsce i zadania na

zluzowanym obja posterunku. A tern samem, w ostate-

cznym, nieuniknionym wyniku tych wszystkich zaoe
kardynalnych, ju wspóistniejcych i wspóczynnych, jest

ona ju wtedy wcieleniem najrozleglejszej politycznej siy

dorodkowej naprzeciw stycznej z ni wszdzie i wszdzie

biegunowo odwrotnej, równolegej i równowartej siy od-

rodkowej, jest przyrodzon przeciwwag Rosyi w naj-

obszerniejszych granicach midzynarodowego wszechustroju.

Jeeli jednak w ten sposób, pod wzgldem swojej

roli mocarstwowej, Anglia doby niniejszej ukazywaa ju
oblicze nawskro nowoytne, to natomiast pod wzgldem

swego prawa publicznego przedstawiaa si wtedy zgoa

inaczej, zgoa jeszcze odmienna i oddalona od obecnej no-

woytnej postaci. W tym ostatnim wzgldzie, odlego
poj i instytucyi pomidzy dzi a wówczas jest tutaj zai-

ste ogromna, jest znaczniejsza nieskoczenie, ni monaby
sdzi z niezmiennoci samej nazwy i pozoru. Wewntrzne^
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ustrojowe rónice polityczne pomidzy Angli dzisiejsz

a kongresow s podobno duo wiksze, ni pomidzy kon-

gresow a Angli Tudorów i Stuartów. To jest ani mniej,

ani wicej, jeno rónica pomidzy ówczesn monarchiczn

oligarchi a dzisiejsz monarchiczn demokracy angiel-

sk. Dopiero w cigu ostatnich dwóch trzecich XIX. stu-

lecia stworzya t kapitaln odmian pokojowa rewolucya

billów reformy, wikszej poniekd, gbszej i trwalszej do-

niosoci, ni dwie rewolucye gwatowne, które monarch

ciy, lub wygnay. Naówczas, w dobie poprzedzajcej

jeszcze ów zasadniczy, cho pokojowy, przewrót nowo-

ytny, w starem Trójkrólestwie panowa po dawnemu

stary porzdek rzeczy. To by jeszcze po dawnemu, za-

miast ludowadczego, naprawd porzdek monowadczy.

To byy, pod nazw parlamentarnych, naprawd rzdy
monarchiczno- oligarchiczne. Ustawodawczy systemat przed-

stawicielstwa narodowego polega na szeregu najoczywist-

szych fikcyi. Dwie trzecie mandatów poselskich do izby

gmin byy w rku korony i magnateryi. Wasno ziem-

ska skupia si w rku kilkotysicznego uprzywilejowa-

nego stanu. Obowizujce prawo administracyjne, cywilne

i karne byo przystosowane do takiego skadu rzeczy.

W tym kraju, odwiecznie konstytucyjnym, w tej tak nie-

dawnej, wczorajszej dobie z przed lat zaledwo kilkudzie-

siciu, katolików na urzdach przymuszano do komunii

anglikaskiej, rekrutowano przemoc zbrojn majtków

okrtowych^ za kradzie powyej piciu szylingów skazy-

wano na szubienic.

Wielkie zwycistwo nad Francy rewolucyjn i na-

poleosk podnioso niezmiernie powag pastwa bryta-

skiego, w niczem nie poprawio pooenia narodu. Zboga-

cio tylko pewne warstwy kapitalistyczne, zwaszcza za
wielkich wacicieli ziemskich, skutkiem nadmiernych wo-
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jennych cen produktów rolnych, i przyoyo si jeszcze

bardziej do rozrostu olbrzymieli latyfundyów krajowych.

Epilogiem tego zwycistwa byy bille zboowe, wydane

natychmiast po przywróceniu powszechnego pokoju, cie-

niajce przywóz zagranicznego zboa, dla sztucznego

utrzymania dotychczasowej droyzny, dla dobra panuj-

cych agraryuszów, a z najjawniejsz krzywd dla ogóu

ludnoci. Podobnie, korzystajc z pokojowej pory, w dro-

dze zawieszenia poborów dochodowych, a jednostronnego

rozkadu podatków porednich, gównie w obrbie przed-

miotów najpierwszej potrzeby, niesychany ciar dugu
publicznego, przez wieloletnie wydatki wojenne nadzwy-

czajnie zwikszony, zwalono na szerokie warstwy ludowe

w dotkliwym i nierównomiernym sposobie i stosunku.

Skdind jeszcze zaostrza si rozbrat midzy narodem

a rzdem. Zamienione zostay role dwóch wielkich rzdz-
cych stronnictw krajowych. Torysi, pogodzeni z domem
hanowerskim, z Jakóbitów przedzierzgnici na Hanower-

czyków, od blizko pó wieku bez przerwy, za dwóch osta-

tnich Jerzych, dzieryli wadz rzdow. Oni to byli wy-

dali wojn wraz rewolucyi francuskiej i francuskiej hege-

monii, oni teraz podwójny wicili tryumf: swojego pa-
stwa i swojego stronnictwa. Ich rami, ks. Wellington, po-

gromca cesarskiego ora, zosta zarazem pogromc hydry

rewolucyjnej; ich gowa, lord Castlereagh, zasugiwa so-

bie w radzie kongresowej na apoteoz od Metternicha, za
we wasnym kraju na okropne od Byrona epitafium.

A jednak ci torysi angielscy, ludzie wadzy i rzdu,

ludzie odpowiedzialnoci za rzecz publiczn, sprawowan

przez nich tak dugo, w tak straszliwej potrzebie, a tak

wietnie wkocu na ich rku wyniesion, jakkolwiek byli

zacofani dotychczas i zalepieni, kiedy chodzio o tej rze-

czy stron wewntrzn i domow, tem blisze przecie po"
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siadali czucie z koniecznym przyszym postpem wypad-

ków, tem janiej i trafniej widzieli i przewidywali, kiedy

chodzio o stron zewntrzn i wiatow, gdzie najwiksz,

najcisz przeszli sub i szko. Z tej te strony oni

najwczeniej umieli, bo musieli, uwiadomi sobie w caej

peni ów naczelny odtd czynnik nowoczesny midzyna-

rodowego bytu Wielkiej Brytanii, czynnik, nazywajcy

si: Rosya. Najpierwszy by uwiadomi to i wyrazi wielki

torys, Pitt Modszy, gdy w przededniu rewolucyi by po-

dejmowa pierwsz angielsk akcy przeciwrosyjsk. Pra-

wda polityczna, wtedy objawiona, staa si odtd przyka-

zaniem naczelnem torysowskiego katechizmu politycznego.

Zawieszona na czas minionej burzy europejskiej, ju na-

zajutrz po rosyjsko-angielskiem braterstwie broni, wyo-

nia si na sprzymierzeczych obradach wiedeskich, od-

zyskujc w najbliszym okresie nastpnym pen moc

obowizujc dla rzdzcego Angli stronnictwa. Ale to

stronnictwo, mone i zdrowe w deniu zakrajowem,

u siebie w domu byo podkopane i chore. Stojc dotych-

czas cigle na wstecznej gospodarce stanowej, na protek-

cyi jednego obkanego, drugiego nikczemnego monarchy,

cigle dworskie i reakcyjne, nie posiadao naleytego opar-

cia w narodzie. Wprawdzie mona byo obei si acno

bez takiego oparcia w minionej dobie wojennej, pochania-

jcej wszelkie inne zagadnienia postronne; obej si na

wydeptanem polu tradycyjnej walki z Francy, odpowia-

dajcej atawistycznym nieomal, z dawien dawna uwiado-

mionym instynktom i interesom angielskim. Lecz w obe-

cnej dobie pokoju, a wic naturalnego upustu dla zaga-

dnie spoecznych, wstpujc w niezwyczajne szranki no-

wej walki mocarstwowej, jeszcze nieprzyswojonej sobie

przez samowiedz publiczn, trzeba byo koniecznie i prze-

dewszystkiem rozrzdza ca potg zaufania narodo-
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wego. Trzeba byo tutaj liczy si z opozycyjnem stron^

nictwera wigowskiem, nioscem wiato zbawiennej wew-

ntrznej naprawy, std coraz mocniejszem w narodzie —
a tradycyjnie trzymajcem z Rosy. Niegdy ju, w do-

bie Sejmu Czteroletniego, zbrojne rami Pitta, gotowe

przyj z pomoc Polsce przeciw Katarzynie II, bya po-

wstrzymaa pokojowa do Foxa, kierowana z ambasady

rosyjskiej w Londynie; i jak wtedy Woroncow, tak teraz

Lieven posiad i pielgnowa drogocenne sympatye wigow-

skie. Trzeba byo liczy si z temi wszystkiemi warun-

kami, czyli, inaczej mówic, z opini i postpem. Zaczy-

nali to ju pojmowa modsi i tsi wród torysów mo-
wie, zawraca ku odrodzeniu stronnictwa, ku nieodzow-

nym reformom popularnym i postpowym. Atoli ta wznio-

sa i rozumna dno bya znowu w najwyszym sto-

pniu obosieczn. Bya ni mianowicie dopóty, dopóki opi-

nia trafna i zasadna w pojciu domowego postpu, pozo-

staa ciemn i obaamucon w pojciu midzynarodowego.

Owó tdy- to wanie fatalne nieporozumienie pomi-

dzy opini publiczn a rzeczywist midzynarodow ra-

cy stanu wyprowadzio na bezdroa, na lód, ówczesnych

najlepszych statystów angielskich. Tutaj- to ugrzz, obali

si silny i zrczny umys szlachetnego Canninga. Tutaj^

czy to w sprawie greckiej, tureckiej, czy polskiej, na ró-

ny sposób, a z jednakowym skutkiem niedopisaa akcya

angielska. Koniec kocem, w ostatecznym wyniku tych

wszystkich, bardzo rónolitych a niemal równie niepo-

mylnych, szkopuów, niedopisaa w caej rozcigoci kon-

gresowego okresu, zarówno za wadzy pierwszych nieprze-

jednanych, jak i póniejszych kompromisowych torysów

a do ich bezporednich nastpców wigowskich. Wielka

polityka brytaska w niniejszym kilkunastoletnim okresie,

podejmujc eksperymenty poowiczne, imajc si pórod'
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ków, szukajc wybiegów, usiujc przechytrzy przeci-

wnika, idc z nim razem, unikajc stawia mu czoa, ni-

<5zego nie dopia, niczemu nie zapobiega i, nie dokonaw-

szy jeszcze spena podejmowanej opornie wanej domowej

roboty, utkna i pomylia si w najwaniejszyci zagra-

nicznyci, w tycti najmniej, albo wcale nieznoszcych

zwoki ani przeoczenia, gdzie chwile raz stracone, raz po-

penione bdy, najtrudniej odzyska i poprawi, albo zgoa

niepodobna.

IV.

Ju na Kongresie wiedeskim nieomylny czynnik

probierczy — ferment sprawy polskiej — by rozoy na

pierwiastki skadowe sztuczn, przygodn mieszanin czte-

rech sprzymierzonych ywioów mocarstwowych, by wy-

dzieli je w dwoistym zwizku politycznego powinowa-

ctwa, i naprzeciw prusko -rosyjskiej by wystawi kombi-

nacy anglo-austryack. Luny wtedy i odosobniony y-
wio francuski, pocignity na razie ku tej ostatniej, nie-

zadugo, jak si okazao, j ciy ku pierwszej. Ta oko-

liczno moga tylko przyczyni si do tem cilejszego

zespolenia aliau anglo-austryackiego. Takie ju byo ko-

liste pasmo cigych sprzecznoci, nanizanych rzdem obok

siebie w Europie kongresowej. Spotykaa si tutaj konsty-

tucyjna monarchia francuska w zgodnej parze z autokra-

tycznem imperyum rosyjskiem; spotykao si w ssiedz-

twie konstytucyjne królestwo angielskie z autokratycznem

cesarstwem austryackiem. W rzeczy samej, najywotniej-

sze wzgldy jednoczyy teraz Londym z Wiedniem. A wic,

pomimo ju pobocznego wzgldu na prusk grob dla
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angielskiego Hannoweru, przedewszj^stkiem jednoczy tam-

ten wzgld kardynalny na powszechn dla samej Anglii

grob rosyjsk. To byo decydujce. To odrazu zacierao

lub znosio wszelkie skdind antynomie. Móg ks. Metter-

nich przeklina piekielne wolnomylicielstwo Canninga,

móg lord Byron z wglarzami weneckimi spiskowa prze

ciw policyi cesarza Franciszka: Anglia musiaa sta przy

Austryi i na niej si opiera. Nie byo to naówczas, co

prawda, stanowisko zaszczytne. A ju napewno nie bya
silna, ani bezpieczna podpora. Austrya, w godnoci prezy-

dyalnej, bya ugaszczaa u siebie Kongres i wzia na

nim, z najmniejszym nakadem wojennym, jedn z nagród

najsutszych; obowia si w zarobkach i opywaa w ho-

nory; posiadaa wszelkie pozory potgi i powagi: — w rze-

czywistoci bya najbezwadniejszem, najbezbronniejszem,

najkruchszem ze wszystkich mocarstw kongresowych.

Z nich wszystkich, którekolwiek inne, w nastpnych zmien-

nych kolejach losu, bdzie miewao, bd co bd, swoje

wygrane; j jedn, wszdzie odtd i zawsze, na polach

wgierskich, lombardzkich, czy czeskich, same czekaj

poraki.

Austrya kongresowa, ju wtedy pastwo blizko trzy-

dziestomilionowe , dotknita bya ju wtedy jedynem

w swoim rodzaju, mierciononem kalectwem: nie posia-

daa idei pastwowej. Odoono zabójcz niewykonaln

myl germanizacyjno-unitarn Józefa, stumiono jednocze-

nie kad myl federalno narodowociow, lecz adnego
w zamian nie znaleziono, ani nawet szukano kompromisu.

Zostawiajc w penej mocy rozbieno rozkadow od-

dzielnych czci monarchii, zarazem z ca bezwzgldno-

ci gwacono przyrodzon ich rónolito, przecigano po

wierzchu nieskutecznym a nielitociwym strychulcem biu-

rokratyczno-policyjnej centralizacyi, i tak trwano poprostu
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w jakimci nieokrelonym stanie tymczasowym, pod cu-

dotwórczym znakiem uratowanego absolutyzmu. Jak ten

twór zawiy i bezduszny uratowa si i utrzyma podczas

ostatnich wstrznie europejskich, to istotnie mogo wy-

dawa si cudem. Lecz skoro si utrzyma, zatem najpe-

wniej w tym samym sposobie utrzyma si i nadal, byle

adn nowoci cudu nie zamci, adnem odstpstwem

go nie przerwa. Na tym tanim sylogimie stana odtd

caa mdro polityczna kancelaryi nadwornej wiede-

skiej: uieta non mouere. Pojcie zmiany postpowej, ró-

wnowane gdzieindziej z pojciem rozwoju, stao si tutaj

równowane z pojciem zagady. Rzd austryacki, w oso-

bie kanclerza Metternicha, zosta wielkim chorym po-

wszechnej reakcyi,

Wszake, podobnie, jak w rzeczach wewntrznych,

jeli nie w wyszej jeszcze mierze, zasada absolutnego,

nieruchomego status quo musiaa sta si dla Austryi wy-

czn wskanicz busol w rzeczach midzynarodowych.

Wprawdzie nie obce byy dawniej rzdowi wiedeskiemu

miae i wywrotowe ambicye europejskie. Ale te ambicye

czy to w kierunku Turcyi, czy Niemiec, przyniosy nao-

statek plon nader opakany. Sparzya si srodze z obu

stron xA.ustrya i, nauczona dowiadczeniem, cofna, jak

limak, rogi, wysuwane do Belgradu i Monachium. Obe-

cnie, po otwarciu napoleoskiego spadku, posuna si naj-

dalej nie w tamtym kierunku najwikszego dotychczas

podania, lecz w cakiem innym— najmniejszego ryzyka

i oporu. Zagarna mianowicie Wochy. Zabraa Lombar-

dy i Wenecy. Wniosa jeden wicej ywio zgoa obcy

i wrogi do swojego, i tak ju zoonego z samych dyso-

nansów, ustroju pastwowego. Naoya tward swoj rk
oniersk, biurokratyczn i policyjn na naród kultural-

nie starszy i wyszy, a zbudzony do wolnoci i postpu
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przez er napoleosk, upokorzya go i zdegradowaa po-

litycznie i duchowo, zamkna usta pierwszym pisarzom,

przeladowaa pierwszych obywateli kraju, zapenia nimi

swoje twierdze, zastpia na staroytnych wszechnicach

woskich nauk jzyka Danta nauk niemczyzny, posiaa

nieznony ucisk i zasuon zebraa nienawi. Budzi si

opór w gnbionej ludnoci woskiej, nie zanikay nadzieje,

bd czerpane u róda dawnego republikaskiego ducha,

bd pokadane na widoku niezawisoci Piemontu, na mo-
dym ksiciu sabaudzkim, wnuku Krasiskiej, prawnuku

Augusta III, za przedewszystkiem wsparte na samowie-

dzy swojej krzywdy i swojego prawa. Kopoty woskie,

ustawiczne zatargi z »rewolucy« tutejsz, t. j. z instyn-

ktem samozachowawczym siedemnastomilionowego narodu,

stay si w tym okresie dotkliwym cierniem w ciele rzdu
wiedeskiego, a byy zarazem now aktualn pobudk
dla jego polityki reakcyjnej.

Jednakowo, zboczywszy na poudnie, Austrya prze-

cie ani na jedn chwil nie moga spuszcza z oka tam-

tych pierwotnych i naczelnych swoich interesów od pó-

nocy i wschodu. Z tej-to strony, na ziemiach Rzeszy nie-

mieckiej i Porty Ottomaskiej, mieciy si oczywicie dwa

nerwy yciowe jej midzynarodowego istnienia. Stanli

nad niemi dwaj stróe: nad jednym Prusy, nad drugim

Rosya. Im obu, razem zczonym, dotrzyma pola nigdy

nie czua si na siach Austrya: teraz mniej ni kiedy-

kolwiek, wobec wieej obu konsolidacyi; najmniej, jeliby

do nich na trzeciego mia przystpi kompan francuski;

có dopiero — wypadek najniebezpieczniejszy — jeliby

do nich przyj miay powszechne, sympatye ludów, je-

liby tamowany dotychczas prd ywioowy opinii, ich

rk zwolniony i pokierowany, mia spyn do oyska
ich wielkiej polityki i popdzi jej koa obrotowe. Za taki
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wanie wypadek bynajmniej nie by wyczony. Przeci-

wnie, wisia w powietrzu. Wszak samowadca wszeciro-

syjski, a konstytucyjny król polski, by powoanym pro-

tektorem odrodzenia i wolnoci Sowian i Greków. Wszak
monarcha pruski, wyniesiony na grzbiecie powstaczej

fali germaskiej przeciw Napoleonowi, by rewolucyjnym

w koronie opiekunem odrodzenia i jednoci Niemiec. Wszak
obadwaj w ten sposób, najprostszym fortelem, przez He-

tery, czy przez Tugenibund, ujwszy dwigni nowoy-
tnych poj swobody i narodowoci, mogli lada chwila,

na Bakanie, czy w Rzeszy, wstrzsn u podstaw, wy-

wróci dnem do góry, i W5dle swojej myli przeistoczy

wszystek dotychczasowy porzdek rzeczy. Byy to widoki,

pod kadym wzgldem zgubne dla Austryi. Jeeli gdzie-

kolwiek, to nadewszystko w sprawach wschodniej i nie-

mieckiej, dochowanie cisego status uo^ uchronienie go

od zamachów rosyjskich i pruskich byo dla rzdu wie-

deskiego nieodzown koniecznoci. Naleao za wszelk

cen, na wszelki sposób zabezpieczy si od podobnych

widoków, dopilnowa Rosyi i Prus, rozluni spólniczy ich

zwizek wzajemny, poderwa wyrachowany zwizek z du-

chem czasu, pokrzyowa i obnay gr istotn, znagli

je do solidarnego udziau i odpowiedzialnoci w powsze-

chnej robocie reakcyjnej, i, nieszkodliwe, lub chociaby

jaknajmniej szkodliwe, utrzyma je w nieruchomych for-

mach kongresowych.

Na tem zerodkowaa si polityka i dyplomacya Met-

ternichowska. Szczególne poczenie roztropnych i konie-

cznych pobudek a niedorzecznych, doczesnych rodków;

caa przenikniona do szpiku bezduszn martwot kongre-

sowej Austryi i natchniona myl przewodni sparalio-

wania akcyi przeciwnej przez sprowadzenie jej do wa-
snego paralitycznego stanu; niezdolna wasnej pastwowo-

DWA STULECIA. T II.
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ci zapodni twórczym czynem i zadufana w uwiecznie-

nie bezpodnej nieczynnoci ducia europejskiego i midzy-

narodowych zaczepnyci ywioów: nie uratowaa Nie-

miec, nie uratowaa Turcyi, siebie wkocu nie oclironia.

Wszake im by sztuczniejszy systemat Metterniciowski,

tem wyszukaszej wymaga sztuki. Swoj zrczno, swoj

osob bardzo przecenia próny kanclerz; lecz przyzna

potrzeba, e istotnie niepolednim objawi si sztukmistrzem^

Niejednego na razie dokaza, niejedno przynajmniej zwó-

czy. Narazie, w tym okresie przejciowym i przygoto-

wawczym, losy Austryi pozostay w zawieszeniu. Ciki
jej obrachunek, niechybny z Prusami, niewiadomy z Ro-

sy, póniejsze zakryway czasy.

Wbrew póniejszej kolei wypadków, wtedy jeszcze,,

w okresie niniejszym, atwiej przychodzio Austryi doka-

za i odwóczy z Prusami. Prusy na Kongresie wiede-

skim zostay »odbudowane«, jak wyraa si z urzdu ich

historyografia, a waciwie na nowo zbudowane, w obszer-

niejszym, ni dawniej, zakresie, z dziesiciomilionow lu-

dnoci, lecz w rónolitszym jeszcze, ni dawniej, skadzie

wewntrznym. Przeszo poowa nowego ich zaludnienia^

do pószosta miliona poddanych, wieo z cudzych najro-

zmaitszych skrawków zostaa zebrana i wcielona; przeszo

jedn trzeci, prawie cztery miliony, stanowia sama lu-

dno katolicka. Wszake w tym rónobarwnym zlepku,

w tem pastwie, przywróconem do ycia z nicoci, trwaa

potna, niezniszczalna myl pastwowa. Zaszczepiona

przez fundatorów monarchii, uwicona w zowrogich, lecz

silnych, jednolitych, wiadomych tradycyach Wielkiega

Elektora, Fryderyka-Wilhelma I i Fryderyka Wielkiego^

trwaa nawet w maej i pospolitej duszy obecnego ich

sukcesora, Fryderyka-Wilhelma III, trwaa^ co gówna, od

góry do dou, w celniejszych narzdach machiny pastwo-
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wej, bez wzgldu na wiksz lub lichsz warto poje-

dynczych osób, trwaa w duchu rzdu i administracyi.

To te zaledwo ta machina zostaa znów postawiona na

nogi i w ruch puszczona, niezwocznie, naturalnym nie-

jako rozpdem, powrócia do przerwanych swoich czynnoci.

Rozpocza si natychmiast systematyczna, niezmordowana

praca unifikacyjna, kierowana i dozorowana z Berlina,

prowadzona na miejscu przez zdolnych i sprawnych nad-

prezydentów prowincyonalnych, obejmujc zgodnym try-

bem wszystkie prowincye, jednoczc wszystkich nowych

poddanych, najbardziej nawet opornych Musspreussen

z prowincyi nadreskiej albo saskiej, z elazn celo-

woci zasadniczej myli niwelacyjnej i jej praktycznego

wykonania, a nie bez rzeczywistych znakomitych poyt-

ków dla spraw dobrobytu, owiaty i prawnego porzdku.

Ta rozlega i na swój sposób niepospolita praca wew-

ntrzna, która w wielu miejscach musiaa rozpoczyna

rzecz od pocztku i która te w wielu punktach, na ru-

mowisku katastrofy tylyckiej tworzya dopiero waciwe
Prusy dzisiejsze, pochaniaa gówny zapas energii pa-
stwowej. Elementarne, a wieloliczne i niecierpice zwoki

roboty domowe pruskie usuway tymczasem na drugi plan

wielk polityk niemieck i zagraniczn. Migny wpraw-

dzie w Berlinie, zaraz po powrocie z bojów lipskich, spo-

rów wiedeskich i tryumfów paryskich, niektóre poda-
nia i pomysy w mielszym i ogólniejszym kierunku.

wiee wczorajsze wraenia gorcych dni wojny i zwy-

cistwa, gorcej odezwy królewskiej »do mego narodu

«

i królewskich konstytucyjnych obietnic, ognistego, nieby-

waego od czasów bodaj rzymskich, rozmachu narodowego

Niemiec, nazbyt byy blizkie i uderzajce, aby mogy od-

razu ulotni si z pamici. Tkwiy one zwaszcza w pa-

mici owyci nowoytnych Arminiuszów pruskich, ludzi

16*
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rady i szpady, którzy pod jarzmem napoleoskiem, w dro-

dze spiskowej i gwatownej, z naraeniem swej gowy,

byli gotowali zgub legionów nowoytnego cezara, którzy,

prawdziwi monarchici rewolucyjni, robic w poowie na

wasn rk, w poowie bez swego króla i ponad królem,

byli odebrali mu naród i wojsko i przeamali nietyle uro-

jon lojalno ile rzeczywiste strachy tego napoleoskiego

sojusznika, aeby wkocu jego wasn królewskrk wznie-

ci ognie teutoskiego i wszechgermaskiego zapau. Ci

ludzie, wielcy na swój sposób patryoci, to byli prawdziwi

ojcowie dzisiejszych Niemiec. Ci Gneisenauowie i vSteiny

byli z kruszcu Roonów i Bismarcków. Duej miary poli-

tycy, najtroskliwiej przestrzegajc najcilejszej stycznoci

z rosyjskim towarzyszem broni z Tawrogów i Kalisza,

w myl wypróbowanych tradycyi Fryderykowych na

zwizku z Rosy pokadali si zaczepn Prus, budowali ich

przyszo niemieck i europejsk. A byli to ju take

najpierwsi wielkopruscy narodowcy liberalni. Zapalony

przez nich pomie walki o wyzwolenie, poród dymów
nienawici rasowej przeciw ciemizcom galijskim, równo-

czenie, moc samych powszechno ludowych hase wyzwo-

leczych, kry take poniekd wiato myli swobód i po-

rzdków ustawodawczych dla przyszego odrodzonego i zje-

dnoczonego narodu. Wynikao teraz pytanie, azali ten po-

mie, zamiast pozwoli mu zagasn, nielepiej bdzie roz-

dmuchiwa i nadal, lub przynajmniej go podtrzyma, aeby
odla na nim wielkie arcydzieo pruskich Niemiec. Prze-

myliwali nad tem tamci tsi i bardziej przedsibiorczy

Prusacy w pierwszych zwaszcza chwilach doby kongre-

sowej, ukadali liberalne projekty konstytucyjne dla Prus,

niby smaczn i kuszc przynt dla pozostaych Nie-

miec, planowali miele rozwin sztandar rzdowego libe-

ralizmu pruskiego naprzeciw rzdowej reakcyi austrya-
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ckiej, a rachowali, wcale zreszt zasadnie, e w ten spo-

sób, w Bundestagu frankfurckim i opinii narodu bijc

Austry moralnie, tern snadniej potrafi pod koniec pobi

j zbrojnie i politycznie. Wszelako ten rachunek, jakkol-

wiek dobry w zasadzie, by jeszcze w zastosowaniu przed-

wczesny i niewczesny. Jeszcze lat kilkadziesit wypadao
poczeka. Rzecz bya przedwczesn z uwagi na niegoto-

wo Prus, na niezaatwione jeszcze, najbardziej naglce,

najpierwotniejsze potrzeby wewntrznej reorganizacyi.

Bya oraz niewczesn z uwagi na powszechn konstela-

cy europejsk, na nieustatkowan jeszcze i niejasn no-

wo stosuaków midzynarodowych.

To te niedugo w berliskich sferach cile rzdo-

wych, a zwaszcza w najbliszem otoczeniu królewskiem

ochonito w bohaterskim ferworze, zrzucono wznios poz
oswobodzicielsk, zoono do archiwum uroczyste przyrze-

czenia ustawodawcze, zostawiono przyszoci wielkie cele

polityki, i zakrztnito si tem raniej koo mniejszych,

czysto praktycznych celów administracyi. Ju po paru le-

ciech móg Metternich, korzystajc z takiego nastroju,

wspomagany nadto przez kamaryll berlisk, któr mia
w rku, obezwadni niebezpiecznych patryotów wielko-

pruskich, a nawet podda ich w podejrzenie u króla; nie-

bawem móg samego Fryderyka Wilhelma, nastraszonego

sztyletem egzaltowanego studenta, wzi cakiem w swoj
duchow kuratel, skoni go do przedsiwzicia gwatow-

nych rodków zapobiegawczych przeciwko urojonemu wi-

dmu wywrotu, do urzdowego wyparcia si wszelkich my-

li konstytucyjnych, do podpisania wspólnej urzdowej

umowy represyjnej, zaprzdz do wspólnego rydwanu re-

akcyi, pogry we spólnej pogardzie u owieconej opinii

niemieckiej. Stany Prusy w Niemczech na jednym z Au-

stry poziomie niepopularnoci; a raczej niej jeszcze spa-
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dy, tem bardziej znienawidzone, im bardziej zawiody

W tym przeto wzgldzie moralno-politycznym sztuka wie-

deska snadnie dopia celu: oddalia Prusy od Niemiec.

Mniej natomiast fortunn okazaa si w innej, trudniejszej

a niemniej doniosej sprawie: nie zdoaa oddali Prus od

Rosyi. Wprawdzie w Wiedniu nie zaniedbano niczego

w tym kierunku. Podtrzymywano tajn zgryzot królew-

sk o bezpieczestwo prowincyi wschodnich, nie cakiem

zreszt imaginacyjn. Wrcz odmówiono usilnej jego pro-

bie o przyjcie do Rzeszy, razem z monarchi prusk,

take Ksistwa Poznaskiego, Prus Zachodnich i Wscho-

dnich. Jake Rzesza moe podj si solidarnej rkojmi

za nietykalno tych dalekich kresów? Wszak Rosyanie

dopiero wczora byli w Poznaniu, w Toruniu, a podobno

kiedy odbierali hod w Królewcu? Za odmawiajc porki

frankfurckiej, zarazem poufnie ofiarowano wasn wiede-

sk; skoro troska o rzeczy wschodnie nie daje spa kró-

lowi, ofiarowano mu dobrodusznie obronne i gwarancyjne

przymierze austryackie przeciw Rosyi. Wszake te mdre
kuszenia nie odniosy adnego skutku. Opatrzyy si Prusy,

nie day si skompromitowa wobec swego nieoszacowa-

nego przyjaciela rosyjskiego. Przy Rosyi podniosy si,

stay i pozostay. Co wicej, teraz wanie utrwaliy po-

winowactwo sojusznicze mocnym wzem rodzinnym, za-

patrzywszy si niejako na owocn dyplomacy matrymo-

nialn austryack, a stosujc j tym razem w nierównie

doskonalszym sposobie. Arcyksi habsburski niedawno

by poj córk, teraz królewna pruska zalubia syna ce-

sarza Pawa: lecz kiedy tamto niedobrane maestwo
byo tylko ródem kopotów dla Austryi, natomiast ten

zwizek najszczliwszy zosta dla Prus niewyczerpan

krynic pociechy i poytków. Król pruski Fryderyk Wil-

helm III móg spa spokojnie, odkd jego zi, cesarz Mi-
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kolaj I, wstpi na tron wszechrosyjski. Niezakócona har-

monia prusko-rosyjska na dugie lata zostaa zapewniona.

W tym zgodnym akordzie tworzyy narazie Prusy nut
pochodn i zalen. Te w kadej niemal modulacyi do-

straja si do zicia. Tak wypado w dwóch zwaszcza

tematach górujcych niniejszego okresu: czasu kampanii

tureckiej i polskiej. Dostraja si i wtórowa, skromna

i bierna umiejtno, miaa przecie do rzetelnego podnie
si artyzmu, miaa dokadniej jeszcze i peniej da si sy-

sze w okresach nastpnych, przy powrocie tych samych

dwóch przednich tematów — a nastpi nareszcie pora

odwrócenia porzdku w sharmonizowanem jeszcze cigle

ukadzie, a Prusy, sekundowane przez Rosy, z kolei

same obejm prym i po mistrzowsku do wasnego popro-

wadz finau. To jednak bya dopiero muzyka przyszoci.

Pó wieku prawie musi wprzódy min. Tymczasem, za-

równo w dwugosie prusko -rosyjskim, jak i w powszech-

nym zespole europejskim, bezsprzecznie i bezwzgldnie

prowadzia Rosya.

Rosya po Kongresie wiedeskim stana u szczytu

swojej drogi europejskiej. To by punkt najgórniejszy jej

hegemonii poród wiata Zachodu. Zapewne, wzmoga si

odtd niezmiernie jej sia absolutna. Ale nigdy do równego

poziomu nie wrócia stosunkowa. Od tego czasu uleg na-

samprzód zasadniczej wewntrznej przeróbce gówny fron-

ton samego pastwa. Od tego te czasu, nazewntrz,

a wprost onego frontu, zjednoczyy si zbrojne Niemcy.

Wtedy jeszcze, nazajutrz po katastrofie napoleoskiej, zwy-

ciski Agamemnon narodów, cesarz i król Aleksander I,

samowadca i ustawodawca, mia w rku wyjtkow
w Europie, niemal jedyn, potg militarn, mia oraz nie-

porównan moraln. Aleksander wiadom by obu tych

przewag. Nie wyzbywa si zrazu adnej. Jego armie, po
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dokonanej ju pacyfikacyi powszechnej, pozostay na sto-

pie wojennej, w liczbie szeciukro wywiczonego onie-

rza. Jego pierwsze mowy tronowe warszawskie drukowane

byy w paryskiem Vrai Libera i witane z zapaem przez

wszystkie owiecone umysy Zachodu. Narzucao si pyta-

nie: jak zuytkowa te przewagi nadzwyczajne, szczliwy

dar rzadkiej chwili, który wraz z rzadk chwil przemi-n móg i musia. Stawi to sobie pytanie Aleksander

tryumfator w pierwszem Wysokiem podniesieniu ducha

Wtedy to w skrytej i samotnej jego duszy wylgy si

jednym szeregiem ogromne, rónorodne, a zronite ze sob
koncepcye. Dziwne one byy w tej gowie, najdziwniejsze,

w tem poczeniu, wspaniae i nieywe twory wysokiej

ambicyi, wyszej wyobrani, sigajce od Zofijskiego me-

czetu w Stambule a do celi wiziennej na w. Helenie,

wchodzce w prawa czowiecze gbin Rosyi i narodowo-

ciowe kresów, imajce si najgbszych i najtrudniejszych

zagadnie wojny i pokoju, polityki i kultury. Przedmioty

wielkie, lecz niewspómierne, rozoone w przestrzeni i cza-

sie, skupi razem, nie w twórczym czynie, lecz w bezpo-

dnej kontemplacyi, lotny umys marzyciela, aby lubowa
si ich ogromem, dotyka ich nawet pocztkiem wykona-

nia i cofa si przed ich wcieleniem, niezwykego zaiste

marzyciela, który kadej chwili gotów i zdolen jest przeo-

brazi si w najtrzewiejszego realist, ale który ostate-

tecznie z tego rozdwojenia sam nie wyjdzie bez szwanku^

nie wyjdzie bez gboko wstrznionej duszy i wstrznio-

nego pastwa.

Tymczasem, w pierwszych godzinach doby kongre-

sowej trwa jeszcze w rozmachu do rzeczy wielkich.

Wzi nasamprzód na cel jedn z najwikszych, a sobie

najbliszych, wspaniay »projekt grecki* swojej babki, Ka-

tarzyny, obszerne i zawie sprawy bakaskie, pominite
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z umysu na Kongresie, a wnet, po paroletniej ledwo przer-

wie, wracajce do penej aktualnoci. Umyli bez duszej

zwoki wysun je na czoo, opanowa, moe rozstrzygn.

W takiem mianowicie zaoeniu, midzy innemi, by wi-
za wite Przymierze chrzeciaskie, z wyczeniem je-

dynego niewiernego mocarstwa — Turcyi. Myla równo-

czenie zaj si take dalszem rozwiniciem sprawy pol-

skiej, poowicznie rozstrzygnitej przez Kongres. Co wi-

cej, idc za jednym cigle tokiem tej samej, bardzo nie-

zwykej asocyacyi poj, pomyla nawet o poruszeniu nie-

których zasadniczych spraw ustrojowych swego wasnego

imperyum. Rozumia, e do podobnych niebotycznych przed-

siwzi najlepiej wzbi si z caej wysokoci swojskiego

i europejskiego ducha publicznego. Czu si wtedy chwi-

lami, wedle sów Canninga, jako Eol, wadny rozwiza
miechy kongresowe i da upust onym zamknitym wia-

trom dziejów nowoytnych: celsa sedet Aeolus arce scep-

tra tenens. Wówczas równie wyrway mu si wyrazy:

»jeeli mnie zmusz, wypuszcz potwora —je Idcherai le

monstre<-<-. Istotnie wówczas, w 1818 roku, przez umyl-

nego poufnego wysaca prowadzi szczególniejsze roko-

wania z detronizowanym Napoleonem na dalekiej atlan-

tyckiej skale. Stawia stop i zostawi te lady na tych

wszystkich labiryntowych ciekach, sam zapewne bka-
jc si tutaj potrochu, w kadym razie nie zwierzajc si

nikomu. To by »sekret cesarski « Aleksandra w cigu
pierwszych piciu lat kongresowych, a tak dobrze ustrze-

ony w jego gowie, e dzi dopiero z pojedynczych re-

welacyi zwolna si wyania poczyna. Stworzony zosta

oddzielny korpus litewski. Zredagowane doniose projekty

ustawodawcze i prawodawcze, uoone zasady ogólne usa-

mowolnienia i uwaszczenia wocian, zniesione poddastwo
w guberniach nadbatyckich. Przedewszystkiem atoli wzita
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w robot tamta rzecz naprawd najblisza, cho pozornie

odleglejsza, bdca naprawd dotykalnym punktem wyjcia

i dotykalnym celem wytycznym wszelkich innych zamie-

rze. To bya sprawa, o której wola cakiem przepomnie

Kongres, która przecie niebawem bdzie mu przypomniana,

która zostanie pierwszym kamieniem obrazy dla wszyst-

kich fikcyi kongresowych i która nawet wanie w tych

to kongresowych czasach, pomidzy kongresem akwizgra-

skim a weroneskim, bdzie ochrzczona po przeszo stule-

tnim ywocie i otrzyma po raz pierwszy swoje imi:

sprawa wschodnia. Nikt jej lepiej nie zna, ni Aleksan-

der. Zna j równie dobrze z teoryi i z dowiadczenia,

z tylyckich i erfurckich nad ni spekulacyi i z wasnej

dugoletniej wojny z Porta. T wojn w chwili wyjtkowo

krytycznej, ju pod samym obuchem wyprawy napoleo-

skiej na Moskw, by zakoczy przymusowym, a jednak

wcale poytecznym pokojem. Poytki pokoju bukareszte-

skiego polegay oczywicie nie na drobnych zarobkach

bessarabskich, nie na tern, co on dawa, ale czego doma-

ga si pozwala. Nie tymczasowa pacyfikacya polubowna,

ale nastpna negocyacya sporna bya jego najcenniejszym

owocem. Przedmiotów spornych zapewniono sobie bez liku:

o fortyfikacye na wyspach dunajskich i kaukazkie roz-

boje, o samorzdne przywileje serbskie i piraterye al-

gierskie, o wszystko, wszdzie i w kadej ywnie porze

byy tytuy dla roszcze gotowe. Tak byo niegdy po sa-

wnym pokoju kainardzyjskim 1774 roku, tym klasycznym

pierwowzorze; tak teraz po bukareszteskim 1812 r.

Bez adnej straty czasu, wkrótce po kongresie wie-

deskim, przystpiono do przedwstpnych czynnoci wy-

konawczych, i to w najwikszym zaraz stylu. Na czele

rosyjskiego ministeryum spraw zagranicznych stan Grek,



— 251 —

Korfiota, Capo dlstria. Heterya filikijska zaoya siedli-

sko w Odessie i Moskwie. Widziano w Petersburgu trzech

greckich Ypsilantich i serbskiego Czarnego Jerzego. Wi-

dziano w Stambule ambasadora Strogonowa, w postawie

Buhakowa z przed wierci wieku. Widziano, jak w Ma-

drycie pose cesarski umawia si o stacy dla floty ro-

syjskiej na Minorce; jak w Janinie konsul cesarski upew-

nia o rosyjskiej protekcyi wadc Epiru, »nowego Pyrr-

husa«, krnbrnego wasala Porty, Alego Pasz; jak na Ar-

chipelagu, w Morei, Macedonii, Czarnogórzu, Hospodar-

stwach, Dalmacyi, samym Fanarze stambulskim, po gór-

skich kryjówkach kleftów i rodowych siedzibach palika-

rów, po odludnych, milczcych klasztorach i zgiekliwych

zaukach fanaryockich, kipiaa i rozlewaa si wielka, go-

rczkowa robota. Caa impreza, jak zreszt ju i dawniej,

nadzwyczaj wszechstronna, wzorowana na dawnym typie,

odlanym mistrzowsk rk Katarzyny, posiadaa przecie

tym razem pewne swoje znamiona specyficzne, cechowaa

si mianowicie umiejtnem uwzgldnieniem zdobytego no-

wego terenu i nowych postpów techniki, a zwaszcza no-

woytnych wymaga ducha czasu. Tym razem, w prze-

dedniu kampanii, nie zadunajskiej ju, lecz zabakaskiej,

a w dobie nowoczesnych poj wolnoci i narodowoci, gó-

wny adunek wybuchowy, zamiast w Wooszy, zakadano

w Helladzie, gówn spryn, zamiast religijnego, uczy-

niono ywio oswobodzicielski i narodowy. Skutek mia
przej wszelkie oczekiwania. W jednem mgnieniu bd
przecignite i daleko pozostawione w tyle wszelkie po-

krewne analogie dawniejszych czasów. Dawniej, co naj-

wyej, by zdobywa si Voltaire, w imi hase toleran-

cyi, na par zimnych pamfletów w obronie ciemionych

dysydentów. Teraz, w imi hase wolnoci, jednym wiel-

kim pomieniem uderzyy w gór entuzyastyczne hymny
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Chamissa, wzniose ody Wiktora Hugo, przenikliwe strofy

Byrona, w obronie ciemionych Greków. Herby greckiej;

Heteryi, feniks, wylatujcy z popioów i czarna flaga po-

wstacza, staj si witym znakiem zbornym dla wszyst-

kich dusz szlachetnych wszystkiej Modej Europy. Filhel-

lenizm zostaje doboszem Greckiego Projektu. Opinia Za-

chodu wybija pobudk do szturmu na Bizancyum. ywio
przeciwny, oporny i grony, uczyniony posusznym moto-

rem, szczytne wichry uniesie opanowane i uyte do p-
dzenia skrzyde myskich praktycznej polityki, niewia-

doma sia moralna ujarzmiona przez uwiadomion potg
realn: zaiste, godny zastanowienia i podziwu tryumf sa-

morodnego i samoistnego rozumu stanu.

Nie byo sdzonem Aleksandrowi I. rozwin naley-

cie ju nie penej caoci — gdy temu pewnie sam nigdy

nie dowierza — lecz chociaby gównej czci swoich

zbyt gbokich, zbyt zawiych, zbyt dalekononych pomy-

sów. Ju, zdawao si, móg da sygna. Wtem nagle

wstrzyma si i opuci rce. Rozliczne na to zoyy si

czynniki, bd podmiotowe, lece w osobliwszej naturze

czowieka, bd te przedmiotowe, lece w powikanej

naturze przedsiwzicia. Jeden przecie, pomidzy innemi,

by czynnik najniespodziaszy, a poniekd decydujcy.

Wielki rachmistrz europejski pomyli si w rachunku

wzgldem wasnego pastwa Nagle zrobi odkrycie, które

go obezwadnio do koca ycia. Odkry rozgazione

sprzysienie wojskowe w samem sercu Rosyi. Do gbi
wstrznity, cho naprawd nie zaskoczony bynajmniej

znienacka tem ponurem odkryciem, które naprawd nie

mogo dla by niespodziank zupen, gdy byo wykwi-

tem i wynikiem caego szeregu poprzedniczych zjawisk

pokrewnych, z jego wasn zwizanych inicyatyw, ukry

on je na dnie duszy, ukry przed winnymi, ukry niejaka
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przed samym sob. Nie potrafi zreszt skry rzeczywicie

przed wiatem, a najmniej przed przenikliwem okiem

Metternicha. Takie ju byy szczególniejsze skutki anty-

nomii wewntrznych, osonitych faszyw jednoci kon-

gresow, e kiedy autokratyczna Rosya przez swoje po-

selstwo w Londynie stykaa si z przyszymi »reformerami«

angielskimi, równoczenie autokratyczna Austrya przez

swoje poselstwo w Petersburgu miaa styczno z przy-

szymi »dekabrystami«. Tymczasem w mylach Aleksan-

dra, obok rozlicznych innych jeszcze pierwszorzdnej wagi

czynników, lecz niewtpliwie pod bezporednim take

wpywem poczynionych rewelacyi, znaczne dokonay si

odmiany. Zrzek si represyi wobec rozlegych i ostrych

symptomatów odkrytej choroby, moe równie wobec

uczucia wasnej poczytalnoci. Ale zwolni te zarazem

-a nawet czasowo zawiesi niezwoczne pene wykonanie

tamtych swoich najcelniejszych i najmielszych planów

wschodnich, których warunkiem nieodzownym musiaoby

by oczywicie absolutne zaufanie i bezwzgldna dyscy-

plina wasnej spoecznoci i armii. Uczyni to zreszt tem

atwiej, e zawsze by zostawia sobie mono odwrotu.

Zawsze z niezmiern, wrodzon, dziaajc rozwag i re-

zerw, dwie strzay stale trzyma w koczanie. Obok Ca-

podistriów trzyma Nesselrodych. Obok Speraskich trzy-

ma Arakczejewów. Wnet dokona odwrotu na caej linii.

Nawróci, zwinwszy agle, ku stojcej wodzie fikcyi kon-

gresowych i Metternichowskiego systematu, aeby tutaj,

w cigej odtd rozterce z samym sob, nieruchomo stan na kotwicy a do kresu dni i rzdów.

Ale duchów, przez siebie przywoanych, nie by ju
mocen odegna Aleksander. Najcisze dowiadczenia

wprawdzie jemu samemu miay by oszczdzone. Gru-

dniowy wybuch petersburski, listopadowa katastrofa war-



- 254 -

szawska jeszcze odwócz si do mierci monarchy, uwiet-

nionego wielkim imieniem zbawcy Rosyi i wskrzesiciela

Królestwa. Lecz rzeczy wschodnie, najdalej przez niego

posunite, ju wstpiy w stadyum niecofnione za ycia

monarchy, noszcego wielkie imi greckiego zdobywcy.

Podnioso si w jego oczach powstanie greckie, które on

by obmyla, a którego teraz wedle myli pierwotnej pro-

wadzi nie móg. Za niego natomiast, korzystajc z wy-

muszonej jego biernoci usioway poprowadzi je przeciw

niemu Austrya i Anglia. Pragnby Metternich poprowa-

dzi powstaczych Greków do zupenej zagady, aeby
w ich upadku pogrzeba zarazem ducha rewolucyi i auto-

rytet rosyjski na pówyspie. Rad byby Canning prowadzi

ich do zwycistwa, eby, podstawiajc opiek i dyrektyw

angielsk na miejsce rosyjskiej, stworzy w udzielnem

pastwie nowogreckiem punkt obronny cakiem nowego

rodzaju przeciw Rosyi. Bezwadno Aleksandra obadwa

uatwiaa denia. Jednoczya si Grecya, ju nie pod Ga-

podistriów i Ypsilantich dwuznaczn inspiracy, lecz pod

wiadomym Maurokordata kierunkiem; zamiast heteryj-

skiego dwugowego feniksa, mdra sowa ateska pojawia

si w herbie i pieczci rzdu powstaczego; lord Byron,

wzniosem i szlachetnem wiedziony uczuciem, lecz oraz

trzew, moe królewsk, myl polityczn, nie tylko Eu-

phorion na ikarowych skrzydach wyobrani, lecz oraz

wielki Anglik na subie europejskiej racyi stanu, zjawi

si poród Greków. Z drugiej znów strony, zerwa si ugo-

dzony w samo serce islam; Porta, zaniepokojona do y-
wego, a tajemnie omielana z Wiednia, chwycia si rod-

ków ostatecznych; prawowierny or egipski pospou z tu-

reckim spad na karki greckie, szerzc rze i zniszczenie.

Dla Rosyi, w jej ówczesnej nienaturalnej roli biernego

wiadka, jednakowo byy niepodane obiedwie ewentual-
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noci: czy to, wedle ycze Wiednia, cakowita zguba^

pogówne niemal wytpienie powstaców greckich, bd
co bd, przydatnych, nawet niezbdnych dla kadej przy-

szej rosyjskiej wyprawy na Turka — czy te wedle y-
cze Londynu, wzniesienie udzielnego i niezawisego pa-
stwa greckiego.

Wysila si Aleksander, aby jednego niedopuci, dru-

giemu zapobiedz. Przeciw rewolucyjnemu rzdowi gre

ckiemu, bdcemu bezporednio pod wpywem angielskim^

uywa kondotyerów w samym powstaczym obozie, nie

dajc zagasn wojnie domowej i zaartym rodzimym

rozterkom poród Greków. Cign dalej grone negocya-

cye z Porta. Za zarazem, ponad gow Greków i Turków,

toczy subtelne rokowania z mocarstwami. Proponowa

mianowicie drog poredni, eby i duszom chrzecija-

skim nie da zupenie zgin, i duchom rewolucyjnym nie

da spena tryumfowa. »Pacyfikacya Grecyi« miaa wic
by dokonan w takim ksztacie: trzy osobne ksistwa

lenne, Morea na Poudniu, Tessalia na Zachodzie, Epir na

Wschodzie, z autonomi administracyjn, celn, religijn,

pod berem sutana, a pod gwarancy rosyjsk. Takie

same byo ju w tej chwili pooenie Hospodarstw. A ta-

kie same ju wczeniej byo pooenie Kabardyi, albo

Krymu. To rozwizanie miao za sob powag trdycy i.

Ale wczeniej, w kadym oddzielnym wypadku, bywao
przeparte ostrzem miecza. Teraz oczywicie nie dao si

przeprowadzi sam tylko, chociaby najsubtelniejsz, dya-

lektyk. Niedyskretnie odsonita propozycya petersburska

wywoaa tylko gwatowny protest Greków i such od

mow mocarstw. Poraka dyplomatyczna bya tem dotkli

wsz, e literalnie nic wicej nie byo do zrobienia przez

dyplomacy. A tymczasem nieodzownie i nieodwocznie
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naleao co zrobi, pod kar zaprzepaszczenia caej przy-

szoci »greckiego projektu« i naraenia dominujcego sta-

nowiska Rosyi na Wschodzie. Nie byo innego wyjcia,

jak po staremu j si miecza. Wojna turecka, z góry za-

mierzana, potem odoona, wkocu narzucaa si sama,

nie bya do ominicia. W tym samym momencie nowe od-

krycia, doniolejsze od wszystkich poprzednich, objawiy

ca groz dojrzewajcych knowa spiskowych. Oficer

sztabowy, wcigany do wielkiego sprzysienia armii po-

udniowej w obozie pod Tulczynem, zgosi si do tronu

i zoy najszczególniejsze zeznanie o gotowym ju i nie-

odwoalnie postanowionym zamachu Pestela i towarzyszy.

Ani chwili nie byo do stracenia. Podwójny dylemat otwie-

ra si przed monarch: konieczno stanowczej represyi

wewntrznej, konieczno zbrojnej akcyi zagranicznej.

Przedwczesny zgon, przed rozstrzygniciem tych zaga-

dnie, zabra ze wiata Aleksandra I.

Rozstrzygn w obu kierunkach odziedziczone zaga-

dnienia przypado w udziale Mikoajowi I. Krótka i osta-

teczna rozprawa z dekabrystami, znoszc dugoletnie na-

picie wewntrzne i dokumentujc wobec wiata moc nie-

wzruszon wadzy autokratycznej, tem samem rozwizaa
znów rce czynnej i potnej politj^ce zagranicznej. Nie

bya to tylko zmiana panujcego, lecz zmiana pooenia,

a std i systemu. Nie postrzega si odrazu na tej zmia-

nie Europa, ani w szczególnoci Anglia. Trwa Canning

cigle w ulubionej myli greckiej, co wicej, mniema, e
j uskuteczni, idc razem z Rosy, której bierno dotych-

czasow nieopatrznie do przyszego wciga rachunku. Na
dnie jego myli leao zwtpienie w moliwo uratowania

Porty Ottomaskiej, leaa natomiast nadzieja uratowania

krajów sutaskich przed sukcesy rosyjsk, sposobem ce-

lowej, prewencyjnej organizacyi odrbnych narodowocio-
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wych ywioów tuziemczych. W rzeczy samej, czy nie-

lepiej bdzie wyrzec si w por caej ogromnej, a prze-

starzaej, niebronnej i otwartej zewszd cytadeli tureckiej,

bodaj nawet pomódz do wysadzenia zmurszaych jej for-

tów, i na jej gruzach wystawi szereg pomniejszych sza-

ców narodowociowych, nierównie odporniejszych, bo bu-

dowanych ju z nowego materyau, z uwzgldnieniem

wszelkich postpów nowoytnych? Czy nie bdzie lepiej

przej w ten sposób i obróci przeciw Rosyi wasn tak-

tyk rosyjsk? Pomys, w ogólnem zaoeniu niezwykle

obszerny — który nawet kiedy wykroczy daleko po za

same sprawy tureckie i poniekd wtargnie do ssiednich,

w pewnym wzgldzie pokrewnych, austryackich — nie-

zwykle interesujcy i pontny, wtedy po raz pierwszy zo-

sta zastosowany wzgldem Grecyi, jak najnowszemi je-

szcze czasy podejmowany wzgldem Armenii. Ale pontny

w teoryi, by on przecie w najwyszym stopniu obosieczny

w praktyce; zamiast realnego i pewnego przedmiotu pod-

stawia pojcie nieokrelone i niewypróbowane; wymaga
niezmiernej precyzyi i konsekwencyi w wykonaniu; i z tem

wszystkiem, w jednem mgnieniu móg zosta nawspak

wywrócony i skierowany swojem ostrzem przeciw wyko-

nawcy.

Tak te niezwocznie stao si w wypadku niniej-

szym, skoro tylko Rosya z dotychczasowej biernej bez-

wadnoci w sprawie greckiej przesza do samodzielnej

akcyi czynnej na Wschodzie. Politj^ka Canningowska, do

tychczas na pozór fortunna, od tej chwili same ju tylko

najopakasze przyniosa zawody, i zamiast krpowa
i hamowa polityk wschodni cesarza Mikoaja, wprost

przeciwnie uatwiaa mu tylko znakomicie jaknajszybsze

i najpeniejsze odzyskanie caego utraconego terenu. Tak

wic wnet po objciu rzdów przez Mikoaja, nasamprzód,

OWA STULECIA T. ir. 17
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w Akkermanie, przy mimowolnej asycie angielskiej— jak

przed pó wiekiem w Ainali-Kawaku, przy francuskiej —
wymusia Rosya na Porcie znaczne ustpstwa we wa-
snych cilejszych sprawach spornych. Nastpnie, w Lon-

dynie, pocigna mocarstwa zachodnie do wspólnej inter-

wencyi w sprawie greckiej. Wreszcie, pod Nawarynem,

dopia tego niebywaego rezultatu, e za pomoc armat

zachodnich zniweczya flot ottomask. Poczem, stanw-

szy na wyomie, dokonanym przy pomocy Zachodu, na

wasn ju rk i wasny rachunek ca swoj potg
zaczepn wprost obrócia przeciw odosobnionej i zachwia-

nej Turcyi. Tak doszo do wojny tureckiej, bdcej w tern

swojem poczciu istnem arcydzieem polityki. Wprawdzie

w swoim przebiegu nie okazaa si arcydzieem strategii.

Lecz po jednej niepomylnej kampanii, po przykrych nie-

spodziankach przed obozem tureckim pod Szumi, ow
pierwsz Plewn, niebawem nastpna szczliwsza kampa-

nia zaprowadzia armie rosyjskie daleko za Bakany. Po-

kój adryanopolski nagrodzi wytrwao cesarza Mikoaja:

umacnia i rozszerza przywileje gwarancyjne i handlowe

Rosyi na pówyspie i na wodach tureckich, oddawa jej

ogromne zdobycze terytoryalne w Azyi, stanowi olbrzy-

mi kontrybucy wojenn, i a do jej wypacenia zosta-

wia okupacy rosyjsk w Rumunii i Bugaryi, warowa
w obszerniejszem znaczeniu autonomi ksistw naddunaj-

skich, zwaszcza niezawiso Serbii, pod wzmocnion po-

rk rosyjsk, nadzwyczajnie podnosi i uwietnia w ka-
dym wzgldzie wpywy i powag rosyjsk u narodów ba-

kaskich, i sam Porte Ottomask stawia faktycznie

w bezporedniej, niemal lennej zawisoci od imperyum

wszechrosyjskiego. Mogo zdawa si zaiste, e dni pa-
stwa tureckiego s policzone. Wtedy te, w rzeczy samej,

przyszed na stó tamten kapitalny projekt Polignaca, czyli
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poprostu ;> projekt grecki« cesarzowej Katarzyny w osobli-

wej wersyi francuskiego i legitymistycznego pióra. Uprze-

dzia ten projekt umowa adryanopolska, bdca przecie

dopiero jednym dalej krokiem na drodze do blizkiego ju
celu. Rokowania francusko-rosyjskie w sprawie wschodniej

i zwizanych z ni europejskich w dalszym cigu toczyy

si w najlepsze. Zacieniay si coraz cilej stosunki przy-

jacielskie, ju dojrzeway sojusznicze i wspódzielcze po-

midzy rzdem cesarza Mikoaja i króla Karola X. Z rze-

komej równowagi powszechnej, uwiconej przez uchw^aly

wiedeskie, nie pozostao ani ladu. Zamykao si koo
czynników rozkadowych w »witej«, w^ »restaurowanej

«

Europie.

Zabraa gos w tem miejscu rewolucya lipcowa pa-

ryska. Zoony zosta z tronu Bourbon, wyniesiony Orle-

aczyk. Belgia odzyskaa wolno, poruszyy si Wochy
i Niemcy, zakbio si wszdy na Zachodzie. T chwil

przesilenia uzna za sposobn cesarz Mikoaj, aby przy-

wróci porzdek i wol prawodawcy objawi Europie. Po-

stanowiono wypraw wojenn przeciw Francyi rewolucyj-

nej, cho z imienia orleaskiej, podobn do krucyaty

z przed lat czterdziestu, tylko tym razem samowtór, pru-

sko-rosyjsk. Przez ministra wojny, Czernyszewa, niegdy

wysaca Aleksandra do Napoleona, uoono plan kampa-

nii francuskiej. Przez feldmarszaka Dybicza, pogromc
Turków, prowadzono w Berlinie narady strategiczne ze

sztabem generalnym Fryderyka-Wilhelma. Wydano roz-

kazy mobilizacyjne dla armii rosyjskiej i armii Królestwa

Polskiego. Dat wyruszenia wojsk w pole wyznaczono na

koniec listopada, potem o dni kilka opóniono i odoono
na pocztek grudnia. Tutaj nagle uderzy piorun rewolu-

cyi listopadowej warszawskiej. Od podwalin a do szczy-

tów rozpado si dzieo kongresowe.
17*
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V.

Stanowione zostao na Kongresie wiedeskim, po wie-

lolicznych mozoach, w drodze mnogich ustpstw i zastrze-

e, w porednim, poowicznym i zawiym sposobie, lecz,

bd co bd, na fundamencie samoistnych zaoe, nowe

rozwizanie sprawy polskiej. Przekrelono tutaj nie tylko

ostatnie rozwizanie napoleoskie. Przekrelone równie,

a przynajmniej z gruntu odnowiono, pierwotne trójssie-

dzkie. Nie tylko wzgldem dwóch ostatnich rozbiorów

1807 i 1809 roku, które urzdziy Ksistwo Warszawskie,

lecz równie wzgldem trzech pierwotnych 1772, 1793,

1795/7, które byy zniosy Rzplt, obecnie, moc niniej-

szej, poszóstnej ugody 1815 roku, zaprowadzono rdzenne

nowoci. Nowoci, zarówno co do ksztatu, jakote treci

samego zagadnienia, zarówno co do delimitacyi, jakote

prawa publicznego w spornych rzeczach polskich. Wydzie-

lenie ssiadom Polski etnograficznej, z Warszaw i Kra-

kowem, a zarazem, w tej samej chwili i tej samej myli

wytycznej, zerwanie wszelkich w^zów spoecznych i du-

chowych pomidzy trzema dziaami, zaprzeczenie samego

pojcia i naw^et wyrazu polskoci — to byo niegdy osta-

tnie sowo umów petersburskich, pod przewodem cesarzo-

wej Katarzyny. Odebranie ssiadom czci najwalniejszej,

zastpienie Prusaków w Warszawie, wydalenie Austrya-

ków z Krakowa, a zarazem, w tym samym akcie i tem

samem deniu wytycznem, porczenie cywilizacyjnej

spójni narodowoci polskiej i przywrócenie nazwy Króle-

stwa Polskiego — to byo ostatnie sowo umów wiede-

skich, pod przewodem cesarza Aleksandra.
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Zwarzone wprawdzie zostay, jak si rzeko, na cho-

dzie rozrachunków europejskich i domowych, pierwotne

wietniejsze zamysy Aleksandrowe, dotyczce caoci by-

ego Ksistwa Warszawskiego, albo bodaj powszechnoci

byej Rzpltej polskiej. Wszake onych zamysów kongre-

sowa pozostao, acz mocno okrojona i stpiona w aktach

wiedeskich, przecie sama przez si dosy jeszcze bya
doniosa i znaczca, niemaej wagi nowatorskiej w obu

wzgldach najcelniejszych, materyalnego podziau i pra-

wnopolitycznej zasady. Wyznaczony zosta na Kongresie

wiedeskim nowy podzia ziem polskich. Orzeczono dla

nich now zasad bytowania. Wyznaczono mianowicie

nowe granice odrbnego terytoryalnego rozkadu i pod-

wadnoci Wielkiego Ksistwa Poznaskiego, Królestwa

Galicyi i Lodomeryi, Rzeczypospolitej Krakowskiej, Króle-

stwa Polskiego. Orzeczono oraz nowe rkojmie cznego
kulturalnego rozwoju wszystkiej narodowoci polskiej. Gra-

nice, z jednym wyjtkiem krakowskim, w gównych ry-

sach do dzi dnia zostay zachowane. Rkojmie nierównie

mniej byy dugowieczne, o ile wogóle urzeczywistnione.

Caoksztat stosunków polsko-europejskich ujty zosta

w form bardziej nowoytn, w pewnej mierze znacznie

ulepszon, lecz nigdzie konsekwentn ani ostateczn, wsz-

dzie kompromisow i przechodni; przekazany przyszoci

na dalsz podan drog rozAVOjow, lecz niedo okre-

lon, ani ubezpieczon, std zdan na los przyszych wy-

padków i przypadków; zebrany z musu w pewn abstra-

kcyjn jedno pojcia, lecz znowu rozszczepiony dowol-

nie na kilka konkretnych odamów rzeczowych, ludnocio-

wych i prawnych: tem samem, przez cay przecig naj-

bliszej zaraz doby, rozbity wedug przygodnej, nieustat-

kowanej, niezestrojonej dzielnicowej skadni, za, ju pod

koniec teje doby, zakwestyonowany w swojej najogólniej-
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szej zawartoci postpowej, wzruszony w najgówniejszych

dodatnich szczegóach , wstecz cofnity i wypaczony

w pierwotnem najistotniejszera reformatorskiem znaczeniu

i przeznaczeniu.

Powstao Wielkie Ksistwo Poznaskie z czci ziem

byych warszawskich, dawniej pruskich, obecnie Prusom

powróconej. Wzio byt i nazw na Kongresie wiedeskim.

Wzio tutaj posta waciw i janie wyodrbnion. Swoje

granice, nie tylko zewntrzne od Królestwa Polskiego,

lecz oraz wewntrzne od pozostaych prowincyi monarchi

pruskiej, miao sobie wytknite w aktach kongresowych

Miao sobie warowan, w tyche aktach, zapowied »przed

stawicielstwa i urzdze narodowych «. Jednakowo, w sa

mej ju najpierwszej czynnoci powrotnej i erekcyjnej

objawiy si niektóre namacalne odstpstwa od litery i du

cha umownych sankcyi wiedeskich. Nie doszo naw^et,

w cisem sowa znaczeniu, do prawnego wydania powró-

conych Prusom ziem warszawskich. Odbya si poprostu

okupacya przedwczesna i gwatowna, jednostronnie wyko-

nana przez wojska i urzdy pruskie, dziki nieopatrznoci

zaskoczonych wadz wojskowych rosyjskich, a pomimo

protestu wadz cywilnych polskich, przed uoonym
w Wiedniu terminem, z wielorakiem pogwaceniem uoo-

onej tam delimitacyi zewntrznej. Jednoczenie, cigle

wbrew wyranemu brzmieniu umów wiedeskich, naru-

szon zostaa delimitacya wewntrzna, a mianowicie, na

mocy najpierwszego patentu okupacyjnego Fryderyka-Wil-

helma III., oprócz miasta Torunia, wyczono natychmiast

z Wielkiego Ksistwa i przyczono do Prus Zachodnich

dwa cae powiaty, Michaowski i Chemiski, oraz lewy

brzeg Wisy, rzekomo tylko w nizinach nadrzecznych,

rzeczywicie w obszernym pobrzenym pasie. Obiecano

wprawdzie w tym samym patencie królewskim przyczy
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natomiast do Wielkiego Ksistwa, sposobem kompensacyj-

nym, dwa powiaty, Kamieski i Waecki, z prowincyi za-

chodnio-pruskiej ; wszake ta uroczysta obietnica królew-

ska, ju po paru miesicach zawieszona, nigdy póniej,

pomimo naglcego napomnienia Sejmu, nie zostaa wy-

konan.

Stano Wielkie Ksistwo na skrojonej w ten sposób

powierzchni okoo pótysica mil kwadratowych, z ludno-

ci niespena miliona mieszkaców. Niewiele w tem nad

jedn trzeci ewangelików, okoo jednej dwunastej ydów,

reszta katolicy. Mniej atoli pomylnie od wyznaniowego

owoczesny narodowociowy przedstawia si stosunek.

Rzadko gdzie wród najczystszej bodaj. krwi polskiej dy-

sydentów, miejskiego zwaszcza stanu, naleycie polsko
uwiadomion bya; tem czciej natomiast niemiecko

wród rzymskich katolików, i to nie tylko wród wieych
osadników z nad Renu, lecz nawet wród wynarodowio-

nych po miastach tuziemców; ydzi hurmem za niemczy-

zn zdeklarowani: ogóem wtedy naprawd niewiele wi-

cej jeszcze ponad cztery siódme spena wiadomej ludno-

ci polskiej, powyej dwóch siódmych bd niemieckiej,

bd zniemczonej. Tem wikszej przeto wagi dla grunto-

wnego odrodzenia kraju rdzennie polskiego, tem bardziej

nieodzown i nietykaln by musiaa odrbno prawno-

polityczna nowej prowincyi, nie zdobytej orem pruskim,

ani te do Królestwa pruskiego wcielonej, lecz ustpionej

i przyczonej na mocy polubownych paktów midzyna-

rodowych. W rzeczy samej, zasadnicza odrbno dziel-

nicy wielkopolskiej, acz na wielkopoznask przechrzczo-

nej, zostaa przecie stwierdzona i uwicona najniedwu-

znaczniej, od pierwszej zaraz chwili, chociaby w najpier-

wotniejszych formalnych znamionach. Takiem znamieniem

bya ju sama nazwa Wielkiego Ksistwa, wyróniajca



— 264 —

je od wszelkich innych prowincyi monarchii. Takiem —
troisty odtd tytu Wielkiego Ksicia Poznaskiego, przy-

dany do dwóch dotychczasowych króla pruskiego i mar-

grabiego brandenburskiego. Takiem — osobny herb pro-

wincyonalny, »królewsko-pruski-wielkoksicy orze«, do-

kadne naladownictwo herbu Królestwa Polskiego, to jest

orze biay w popiersiu czarnego, a wycinity podobnie

na osobnej urzdowej pieczci wielkoksicej, z okólnym

dwujzycznym napisem niemieckim i polskim. Jeszcze bar-

dziej znaczc w tym wzgldzie bya pierwsza rota przy-

sigi hodowniczej, przepisana dla Poznaczyków wprost

z Kongresu wiedeskiego, w szczególnoci za rewers

przysiny, odbierany od urzdników administracyjnych

poznaskich w nastpujcej dosownej osnowie: »Uznaj

J. K. M. króla pruskiego, margrabiego brandenburskiego,

wielkiego ksicia poznaskiego, jedynym prawym panem

tego kraju, a t cz Polski, która, na mocy Kongresu

wiedeskiego, do króla pruskiego znów przypada, za moj
ojczyzn, której przeciw przemocy i przeciw kademu, we

wszelkich razach i okolicznociach, wasn krwi broni

gotów jestem «. Osobicie w tym samym duchu przemawia

do Poznaczyków Fryderyk-Wilhelm w odezwie publicznej,

równoczenie z patentem okupacyjnym objawionej: »i wy
i-ównie macie ojczyzn, a wraz z ni odbieracie dowód

mego szacunku za wasze do niej przywizanie..., nie po-

trzebujc wyrzec si narodowoci waszej. Bdziecie mieli

udzia w konstytucyi, któr da zamylam wiernym moim

poddanym, i otrzymacie ustaw prowincyonaln... Jzyk
wasz, obok niemieckiego, uywany bdzie we wszystkich

czynnociach publicznych i kady z was, wedle zdolnoci

swoich, bdzie mia przystp do urzdów publicznych

w Wielkiem Ksistwie... Wol jest moj szczer, aby to,

co si stao, poszo w zupen niepami. Wyczn moj
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trosk powic przyszoci. Myl, e liczy mog na wasze

uznanie «.Wyraone tutaj zasady znalazy niezwocznie zasto-

sowanie nader doniose— aczkolwiek nie zupenie— w nie-

których najwaniejszych — aczkolwiek nie wszystkich —
gaziach prawa i administracyi. Stworzono godno na-

miestnikowsk, wprawdzie pod wzgldem cile rzdowym

raczej tytularn, lecz wan pod wzgldem zasadniczym,

a take skdind znamienn, jako jedyna tego rodzaju

instytucya w caej monarchii, zawiadczajca tem samem

wyjtkowe stanowisko prowincyi wielkopoznaskiej. Cao
prowincyi, pod zarzdem naczelnym nadprezydenta, po-

dzielono w dwóch nierównych czciach, w stosunku

dwóch trzecich i jednej trzeciej obszaru i ludnoci, na

dwie regencye, poznask i bydgosk, pod zarzdem pre-

zesów i izb regencyjnych, w miejsce dawnych wadz pre-

fekturalnych warszawskich. Podobnie na czele powiatów,

zamiast podprefektów, stawieni byli landraci, pierwotnie

jednak niemal wycznie z Polaków mianowani. Równie

i sama korespondencya administracyjna, zwaszcza w ni-

szych instancyach, pierwotnie niemal wycznie po polsku

prowadzon bya. Zostawiono w gminach miejskich bur-

mistrzostwa, wedle porzdków warszawskich, w gminach

wiejskich wójtowstwa, tylko bez awników, z pozostawie-

niem oraz wadzy wójtowskiej w dominiach w rku wa-
cicieli ziemskich.

Potwierdzono prawo warszawskie we wzgldzie stanu

osobistego ludnoci wociaskiej; uznano w chopie wol-

nego obywatela kraju, prawnego uytkownika nadanej od

dziedzica roli za pewne prestacye w gotowinie, podach,

lub posugach; co najwaniejsza, podjto bezporednio

uwaszczenie stanu wociaskiego. Poprzedzone zostao ta

wielkie dzieo przez konieczny i zbawienny rodek, w ci-

le pokrewnej dziedzinie gospodarczej. Zaoony mianowi-
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cie zosta Instytut Ziemstwa Kredytowego dla Wielkiego

Ksistwa; wspomoona nareszcie zdrowym kredytem wza-

jemnym wiksza wasno ziemska^ upadajca dotychczas

pod ciarem zgubnego, z doby jeszcze przedwarszawskiej,

kredytu rzdowego pruskiego, dwigajca niepomierne ob-

dluenie jakich czterdziestu milionów zp., a teraz dopiero

podratowana na pewn przynajmniej por, wyprowadzona

z drogi raptownej eksmisyi na drog moliwej melioracyi,

i przysposobiona do zniesienia blizkiej przemiany kardy-

nalnej stosunków wociaskich. Istotnie, ju po paru le-

ciech, wydano zasadnicze przepisy 1823 roku o regulacyi

wociaskiej w Wielkiem Ksistwie, w rozwanym na

ogó i umiarkowanym obmylane duchu, oparte na su-

sznych zasadach indemnizacyi i stopniowego w^^konania;

i aczkolwiek samo ju to wykonanie w swoich szczegó-

ach nie wolne byo od usterków, nosio cech zbytniej

formalistyki biurokratycznej, a nawet pewnego dotkliwego

fiskalnego wyzysku, przecie cel gówny pomylnie zosta

dopity, speniona zaraz ju w okresie niniejszym regula-

cya do dziesiciu tysicy gospodarstw wociaskich,

z obszarem przecitnym po dwadziecia kilka morgów

chemiskich, przygotowana oraz szybka regulacya po-

trójnej liczby gospodarstw w cigu najbliszego dziesicio-

lecia. Dzieo szacowne, nieoszacowane: gdy, jakiekolwiek

by mogy istotne pobudki rzdu, chociaby nawet ukryta

pobudka wygrania chopa przeciw szlachcie, stanu wo-

ciaskiego przeciw ziemiaskiemu, wszake w ostate*

cznym wyniku, na dusz met, przerodzony porzdek

rzeczy musia wzi gór nad obosieczn intency rz-

dow; zamierzana, by moe, trucizna musiaa, koniec

kocem, objawi si uzdrawiajcym lekiem; utrwalenie

ludu polskiego przy ziemi polskiej musiao objawi si do-

brodziejstwem dla polskiej dzielnicy; i uwaszczone wo-
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ciastwo poznaskie musiao sta si tem, czera ono

w rzeczy samej jest dzisiaj — niewzruszon opok istnoci

narodowej Wielkiego Ksistwa. Trzeba zaraz przyda

i stwierdzi — a mona tem mielej, na mocy niepodej-

rzanego, bo wrogiego, urzdowego wiadectwa pruskiego —
e ziemiastwo poznaskie, zarówno w roli doradczej przy

prawodawczem opracowaniu regulacyi wociaskiej, jako

te w roli uczestnika przy nastpnem wykonywaniu samej

czynnoci regulacyjnej, umiao wznie si ponad ciasne

uprzedzenia interesu stanowego i z gorliwoci zgoa chwa-

lebn, jeli uwzgldni zwaszcza ówczesny poziom po-

j i stosunków, przyoyo si do powodzenia tej sprawy

arcywanej w powszechnym interesie kraju i narodu.

Do przedmiotów najtrudniejszych, a nader doniosych,

gdy nader gboko wrzynajcych si w codzienne po-

trzeby ycia prywatnego i publicznego, naleao nowe

urzdzenie sdownictwa. Dowiadczono tutaj w pocztkach

dosy wzgldnoci i ogldnoci ze strony rzdu. Wpra-

wdzie zamiast logicznego, zwizego, przejrzystego Kode-

ksu Napoleona, przywrócono ciemne, kazuistyczne, powie-

dzielibymy barbarzyskie, Landrecht pruskie. Zachowano

jednak, na usilne yczenie ludnoci, sposobem próby, ustne

postpowanie sdowe warszawskie, zamiast ordynacyi pru-

skiej: zachowano zarazem jzyk polski w procedurze,

i tylko w obwodach z przewaajc ludnoci niemieck

dozwolono w jzyku niemieckim sporzdza protokóy s-
dowe. Zostawiono prowizorycznie sdy pokoju; zamiast

trybunaów zaprowadzono sdy ziemiaskie, z wzajemn
do siebie apelacy; w instancyi ostatniej ustanowiono naj-

wyszy Sd Apelacyjny w Poznaniu. Prezesi sdów zie

miaskich i Apelacyjnego, oraz ogó radców, obowizkowo

z Polaków mianowani byli; tylko dyrektorowie sdowi, co

najmniej po jednym radcy, oraz wiceprezes Apelacyi, ze
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suby rzdowej pruskiej dobierani. Na pierwszego wice-

prezesa Sdu Apelacyjnego powoany zosta Schoenermarck^

prawnik wytrawny, czowiek nieposzlakowany, a jako byy
urzdnik w Prusach Poudniowych, dobrze wadajcy j-

zykiem polskim; jemu pierwotna organizacya sdowa
Wielkiego Ksistwa powierzona i w rzeczy samej, pierwo-

tnie, w myl potrzeb krajowych i rozwinicia zapowiedzi

królewskich przez niego uskuteczniona bya.

Podobnie w innej, a równie niezmiernie wanej
dziedzinie, owiecenia publicznego, najpierwsze kroki rzdu
cechoway si roztropn troskliwoci o rzetelne dobro

i porczone prawo nowej prowincyi polskiej. Jeszcze w kilka

lat po uchwaach kongresowych wiedeskich i królewskich

odezwach okupacyjnych, ród znacznie ochodzonego ju
nastroju i duo pogorszonej sytuacyi ogólnej, berliskie

ministeryum owiecenia publicznego zdobyo si na uczciw
i rozumn inicyatyw, i w nastpujcych wiatych i pi-

knych wyrazach tómaczyo stoecznym wadzom pozna-

skim swoje zadania i pogldy wychowawcze wzgldem
Wielkiego Ksistwa: »Zaley wprawdzie rzdowi na tem,

aeby ludno polska umiaa po niemiecku dla uczestni-

czenia w korzyciach ogólno pastwowych. Jednak bynaj-

mniej dla tego nie jest koniecznem germanizowanie Pola-

ków. Mniemanie, jakoby germanizacya moga przyczyni

si najgówniej do uksztacenia narodu polskiego, byoby
cikim bdem. Albowiem uksztacenie zarówno czo-

wieka, jakote narodu, jedna tylko ojczysta zapewnia mowa.

T chcie mu odebra, a razem z ni odebra wszystkie

duchowe waciwoci, gdy jzyk wraz z religi to s
najdrosze witoci kadego narodu, wcielajce jego spo-

sób mylenia i czucia — za natomiast chcie zaszczepi

mu inn, zgoa obc, byoby z gruntu przewrotn drog
dla ksztacenia nawet pojedynczego czowieka, có do-
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piero caego narodu, chociaby ten nie posiada nadto tak

bogatego, odrbnie rozwinitego i gramatycznie udoskona-

lonego jzyka, jakim, jak wiadomo, jest polski. Jeli tedy

pragnie si nad wychowaniem narodu polskiego skuteczn

roztoczy piecz, najpewniejszym ku temu rodkiem jest

niechybnie jzyk ojczysty. Interes rzdu dostatecznie ubez-

pieczony bdzie, jeeli tylko jzyk niemiecki, jako przed-

miot naukowy, w kadej szkole polskiej bdzie zaprowa-

dzony, aby dzieci przed opuszczeniem szkó dokadnej

w nim wprawy nabyy. Kada zwierzchno, która religi

i jzyk uznaje, szanuje i broni, moe by pewn, i zje-

dna sobie serca poddanych, ta za, która obojtn jest na

nie, lub te wcale zamachów przeciw nim si dopuszcza,

jtrzy jeno i bezczeci naród, sposobic sobie zarazem nie-

wiernych i zych poddanych «. Istotnie, w tych pierwszych

latach, w seminaryum nauczycielskiem w Poznaniu, w gi-

mnazyum poznaskiem i szkole rydzyskiej, jzyk polski

pozosta wycznym wykadowym; w gimnazyum bydgo-

skiem wprawdzie niebawem wprow^adzono niemiecki, z po-

zostawieniem jednak polskiego, jako pierwszorzdnego

przedmiotu naukowego; czysto polsk pozostaa równie

z pocztku ogromna wikszo ówczesnych kilkuset szkó

niszych miejskich i wiejskich. Zupenie nietknite, tak

pod wzgldem polszczyzny, jak i caej autonomii wew-

ntrznej, pozostay a do samego koca niniejszego

okresu obadwa seminarya rzymsko-katolickie w Poznaniu

i Gnienie.

Co si tyczy wogóle waciwych stosunków kociel-

no-politycznych, w^ytworzyo si tutaj pooenie do po-

mylne w pierwotnem uksztatowaniu praktycznem, lecz

skdind, w samej gbszej zasadzie, niedo zadawalajce,

nie w^szdzie uspakajajce ani ubezpieczone. Prusy, zostaw-

szy na Kongresie pastwem w znacznej czci katolic-
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kiem, miay sobie z natury rzeczy wskazan szczególniej-

sz ostrono w swojej polityce kocielnej, w pierwszych

zwaszcza czasach, a do naleytego administracyjnego

i pastwowego przygarnicia SAvojej wieej kilkumiliono-

Avej ludnoci katolickiej na kresach zachodnich i wscho-

dnich. Dopiero póniej, po naleytem dopenieniu tych naj-

pierwszych elementarnych czynnoci organizacyjnych,

bd mogy Prusy przystpi do samodzielnej, gbiej si-

gajcej akcyi w owym najtrudniejszym i najdraliwszym

zakresie polityczno-wyznaniowym, a wic zaraz av epoce

nastpnej podnios spraw maestw mieszanych nad Re-

nem i Wis, a wreszcie w innej, jeszcze póniejszej do-

bie, bd ju czuy si na siach podj na caej linii

otwart »walk kulturaln* z Kocioem. Tymczasem,

w niniejszym wstpnym okresie kongresowym, rzd ber-

liski z godn uznania roztropnoci wola liczy si ba-

cznie z Kocioem, y z nim w dobrej zgodzie poza do-

mem, a w domu ile tylko mona pozyska go dla siebie

i swoich widoków politycznych.

Natychmiast po Kongresie wiedeskim ustaliy si

przyjazne stosunki pomidzy Berlinem a Rzymem. Postem

penomocnym pruskim przy Stolicy Apostolskiej zosta

wielki Niebuhr, luminarz nauki dziejowej, a niezgorszy

take m stanu, który ród swoich historycznych poszu-

kiwa nad staroytn republik rzymsk nie przepomina

o swoich zadaniach dyplomatycznych wobec spóczesnej

rzymskiej Kuryi, i umia w krótkim czasie zaskarbi so-

bie zaufanie nietylko Piusa VII, lecz, co waniejsza, sa-

mego kardynaa Consalviego, dziercego wtedy w do-

wiadczonych swych rku istotne kierownictwo nad po-

wszechnoci spraw kocielnych. Takim sposobem, po pe-

wnych spornych rokowaniach, doszed zredagowany polu-

bownie w paru dniach konkordat z Prusami, zoony
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w bulli okólnej De salute anlmarum, urzdzajcy w szcze-

gólnoci na nowych zasadach stosunki dyecezyaine w Wiel-

kiem Ksistwie Poznaskiem. Tutaj, w domu, tymczasem

jeszcze przed formalnem porozumieniem konkordatowem,

od pierwszej zaraz chwili okupacyi, ustaliy si pokojowe

zgol stosunki pomidzy miejscowem duchowiestwem ka-

tolickiem a lokaln i centraln wadz prusk. Unikano

skwapliwie ze strony rzdu przypomnienia ostrych trady-

cyi Fryderykowych, unikano wszelkich zatargów wyzna-

niowych, wszelkich cienie autonomii kocielnej, pole-

pszono nawet w pewnej mierze skp dotacy duchown
rzymsko-katolick — aczkolwiek zreszt stan materyalny

niszego kleru w Poznaskiem pozostawia i nadal wiele

do yczenia — starano si dogadza wyszemu zwaszcza

duchowiestwu, zaspokoi i skaptowa czoo polskiej hie-

rarchii kocielnej.

To wszystko, oczywicie, miao swoje strony ze wszech-

miar uyteczne i dodatnie. Ale miao te pewne dalsze

skutki, niekoniecznie pomylne. Stosunek duchowiestwa

katolickiego, w nowej, wyodrbnionej prowincyi polskiej,

wzgldem nowych wadz rzdowych pruskich, chociaby

narazie yczliwych — moe raczej najwicej poty wa-
nie, póki byy yczliwe— wymaga wielkiej z jego strony

wytrawnoci. Niewszdzie atoli, w niniejszym mianowicie

okresie, takiej wytrawnoci zoono dowody. Arcybiskup

gnienieski a prymas, Raczyski, obok wysokich cnót

kapaskich, nie by wszake obdarzony dostateczn doj-

rzaoci polityczn, ani te, co gorsza, naleytem uwia-

domieniem narodowem. Okazao si to, jak wyej nadmie-

niono, jeszcze za pierwszych czasów pruskich, a nastpnie

za warszawskich. Niezawodnie, stosunki kocielno polity-

czne za Ksistwa Warszawskiego z wielu wzgldów mo-

gy, a nawet powinny byy gboko dotyka i niepokoi
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gow Kocioa polskiego. Wszelako gówne ródo ówcze-

snych kopotów i rozdwików domowych leao przede-

wszystkiem w ogólnej sytuacyi wiatowej, w wielkim gal-

likaskim zatargu napoleoskim, w napoleoskiem oraz

samem poczciu i bycie Ksistwa Warszawskiego. To bya
sia wysza. Mogo i powinno byo ówczesne duchowie-

stwo warszawskie odczu bolenie niejeden przepis kodek-

sowy, niejedn praktyk administracyjn. Ale rzecz byo

jasn, byo niewtpliw, e wszystkie tamte domowe roz-

dwiki musiayby prdzej, czy póniej, ród warunków

normalnych, znale zadowalniajce rozwizanie w drodze

polubownego kompromisu pomidzy polskiem duchowie-

stwem a polsk ludnoci Ksistwa Warszawskiego, w ogro-

mnej wikszoci przenikniona niewzruszonem poszanowa-

niem i gbok mioci religii ojców swoich. Owo tej

prawdy oczywistej nie zrozumiano naleycie. Zbyt zgor-

szywszy si zjawiskiem, w swoich skrajnych wybrykach

zgoa przechodniem, zbyt wziwszy do serca niektóre nie-

mie dowiadczenia z czasów Ksistwa Warszawskiego,

a poniekd i widok niektórych ju spóczesnych zagadnie

w Królestwie Kongresowem, nie uwiadomiono sobie dosta-

tecznie ze strony pewnej mianowicie czci episkopatu

ówczesnego, e najostrzejszy bodaj zatarg kocielny z pol-

skim rzdem mniej lub wicej rzekomych niedowiarków,

rzdem Józefów Poniatowskich, Henryków Dbrowskich,

Stanisawów Stasziców, czy Stanisawów Potockich, przed-

stawia jeszcze nieskoczenie mniej niebezpieczestw, ni
najczulsza napozór zgoda z pruskim rzdem mniej lub wi-

cej tolerancyjnych i wyrozumiaych Fryderyków-Wilhel-

mów. Ten niewystarczajcy brak zrozumienia sytuacyi

zasadniczej pocign za sob rozliczne, wcale niepotrze-

bne, a nawet niektóre nader niepodane konsekwencye.

Niepotrzebnie zlecono poczciwemu kanonikowi gnienie-
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skiemu, pierwszego zaraz dnia uroczystoci homagialnej,

2 kazalnicy staroytnej katedry tumaczy zgromadzo-

nemu ludowi niespodziany wyw^ód Hohenzollernów z dro-

giej krwi Jagiellonów — pospolity zreszt koncept, nie-

jednokrotnie i gdzieindziej na nieco odmienn mod ch-

tnie stosowany. Niepotrzebnie ogoszono w tym samym

wanie czasie z kancelaryi arcybiskupiej zbiór przeda-

wnionych grawaminów przeciw- byej w^adzy wieckiej

byego Ksistwa Warszawskiego, publikacy, która, naza-

jutrz po wieej katastrofie warszawskiej, z rozmaitych

wzgldów moga wydawa si mniej stosown, a dla któ-

rej najniestosowniejsz chyba dobrano por, kiedy toczyy

si w'anie wane rokowania w sprawie wyniesienia me-

tropolii warszawskiej na naczelne stanowisko w kociele

narodowym.

Nie do na tem. Ta sprawa metropolii warszawskiej,

sprawa przywizania prymasostwa do Królestwa Polskiego,

ywo obchodzia rzd pruski, bya mu wielce nie na rk,
gdy widocznie bya przeciwn jego interesom dzielnico-

w^ym. Ale bya ona wtedy najwidoczniej w interesie pol-

skim. Nie uprzytomni sobie tego z podan jasnoci

Raczyski, powodowany zadawnionem do Warszawy uprze-

dzeniem; nie tylko nie sprzyja tej sprawie arcydoniosej,

lecz wprost stawia si jej oporem; nie da si przekona

nawet przez wymow^ne breve papieskie Justis gramhiis-

que causis, do niego osobicie skierowane, a uwydatnia-

jce w kadem sowie wiat myl i wytrawne pióro

Consalviego; a wkocu, nieprzekonany, wola dokoczy
pobonego ywota w celi zakonnej 00. Jezuitów w Rzy-

mie, rezygnujc z godnoci i obowizków arcypasterskich.

Swoj drog jednak, wbrew tej upartej jego opozycyi, do-

konane zostay konieczne zmiany, podniesiona archidyece-

zya prymacyalna warszawska, za natomiast stolica gnie-

OWA STULECIA. T. II. 18
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nieskiej przeniesiona do Poznania, co te niebawem

w przepisach konkordatowych znalazo sankcy formaln

i szczegóowe rozwinicie. Nastpc Raczyskiego, ju na

waciwej cienionej stolicy poznaskiej, by sdziwy i nie-

dony Gorzeski; póniej Wolicki, wielkiego serca i uzdol-

nie, zabrany przez mier przedwczesn; wreszcie Du-

nin, któremu przypado przyj w samej najciszej chwili

przesilenia, który, zaskoczony wypadkami listopadowemi^

na samym wstpie, pod zrczn nadprezydyaln sugge-

sty, da sobie wydrze niefortunne pismo pasterskie prze-

ciw »le mylcym niespokojnikom« — a który, skoro

tylko burza rewolucyjna bdzie uciszona, skoro take ustan

wszelkie dotychczasowe krpujce wzgldy, przy najpierw-

szej zaraz sposobnoci, z powodu lubów protestancko-ka-

tolickich, znajdzie si pod najsurowsz nadprezydyaln

feru, i, cigany po twierdzach pruskich, zakosztuje praw-

dziwych owoców owieconej tolerancyi wyznaniowej ber-

liskiej.

Na czele Wielkiego Ksistwa Poznaskiego postawieni

byli z imienia namiestnik, z istotnej w^adzy nadprezydent

królewski. Namiestnikostwem zaszczycony Antoni ks. Ra-

dziwi, z rodziny od dwóch stuleci z Hohenzollernówsk
spowinowaconej, sam z prusk ksiniczk krwi onaty^

blizki powiernik nieboszczyka króla Fryderyka-Wilhelma

II, pomocnik panujcego Fryderyka-Wilhelma III w kilku

wanych przedsiwziciach polskich, coraz zreszt mniej

szczliwy w tych coraz draliwszych imprezach. On to,

niegdy za modu gorcy a nieskuteczny opiekun Dbrow-
skiego w 1796 roku, niesuchany potem projektodawca

w 1805 roku, spóniony doradca w roku 1807, zbyteczny

dziaacz w 1809 roku, w^kocu kapitulacyjny wysannik

do ksicia Józefa w 1813 roku, zosta obecnie zastpc
i przedstawicielem korony pruskiej wobec ludnoci wiel-
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koksicej. Czowiek poczciwej, ale nieustatkowanej i za-

wisej woli, rzutkiego, ale niewytrawnego i chwiejnego

umysu, osobicie godzien ze wszechmiar sympatyi, poli-

tyczniem stanu troch w ówczesnym gucie Ogiskiego,

tak samo muzyk-mionik duego smaku, dyplomata-dyle-

tant wtej powagi, zdatniejszy pono twórca operowych

partycyi na natchnione tematy Goethowskie, anieli pisarz

gabinetowych memoryaów na ywy temat tradycyi dzie-

jowej, ujmujcy amfitryon w swoim gocinnym paacu

w Berlinie, zosta niespokojnym lokatorem w paacu na-

miestnikowskim w Poznaniu. Szczególniejszem zrzdzeniem

losu ks. Antoni Radziwi, spadkobierca wielkiego litew-

skiego nazwiska, znalaz si poniekd w podobnem poo-

eniu w Berlinie i Poznaniu, jak inny Litwin, ks. Adam
Czartoryski, w Petersburgu i Warszawie. Jednakowo,

jakkolwiek w pooeniu znacznie wicej uatwionem, duo
prociej ugruntowanem, z tem wszystkiem przecie daleko

jeszcze ostroniej, ni tamten nad New i Wis, on po-

dejmowa nad Sprew i Wart trudne a wane zadania

reprezentanta polskiego u boku spódzielczego monarchy,

daleko mniej siebie narazi i daleko mniej okaza si uy-

tecznym. Popychany przez okolicznoci drog wprost prze-

ciwnej, ni tamten, ewolucyi duchowej, kochajcy syn

swego narodu, kochajcy take m Hohenzollernówny,

z biegiem czasu coraz dalszy od Litwy a coraz bliszy

zamku berliskiego, coraz atwiej zibiony kadym mo-

cniejszym podmuchem narodowym, coraz gbiej otulony

we wzgldy familijne i dworskie, ostatecznie, mimo wro-

dzon zacno i przywizanie do kraju adnych usug po-

waniejszych, a przynajmniej w adnym stosunku do

swego stanowiska, nie odda ani wogóle krajowi, ani w szcze-

gólnoci prowincyi poznaskiej.

Zapewne, namiestnikowstwo poznaskie, chociaby
18*
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w porównaniu ze spóczesnem warszawskiem, byo godno-

ci raczej tytularn. Ks. Radziwi posiada kompetency

duo cianiejsz nawet od Zajczka. Ale on nie mia nad

sob Wielkiego Ksicia Konstantego. Zreszt, w tych cia-

snych granicach, jakie namiestnictwu poznaskiemu wy-

znaczy protokó gabinetowy wiedeski, zostawiona bya
moliwo wielce poytecznego, cho skromnego, dziaania.

»Waciwe sprawy zarzdu prowincyonalnego — takie

byo brzmienie sów protokularnych królewskich — s
wprawdzie poza obrbem kompetencyi namiestnika. Lecz

wszystkie wadze obowizane s na jego danie udziela

mu wyjanie w przedmiotach administracyi biecej.

Wybór czonka rodziny królewskiej, który jednoczenie

z urodzenia naley do narodu polskiego, ma na celu ucz-

ci naród w osobie namiestnika, a zarazem, za jego po-

rednictwem, wzajemnie owieca z jednej strony naród

o dobroczynnych zamierzeniach ojcowskich J. K. Moci,

i z drugiej strony objania monarch o potrzebach i y-
czeniach narodu «. W tym ostatnim mianowicie kierunku

otwierao si niezaprzec zenie obszerne pole dla czujnej,

miaej, rozumnej inicyatywy namiestnikowskiej. Na tak
inicyatyw, niestety, nie zdoby si w podanej mierze

ksi Radziwi. Nie zosta takim, jakim móg i jakiego

koniecznie wymagao pooenie, ordownikiem »potrzeb

i ycze* ludnoci wielkopolskiej wobec tronu pruskiego.

Nie wysza te z dziedziny nieziszczalnych marze sie-

lanka miosna pomidzy ksiniczk Eliz Radziwiówn
a modym ks. Wilhelmem, przyszym królem pruskim,

przyszym pierwszym cesarzem niemieckim. Epizod nie

tylko pod wzgldem psychologicznym ciekawy, lecz oraz

pod politycznym niepomau nauczajcy. Bya jedna chwila,

kiedy istotnie na dworze berliskim sprzyjano na seryo
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zadzierzgniciu nowych wzów lubnych midzy domem
Hohenzollernów a Radziwiów, nietyle oczywicie dla po-

budek sercowych, ile dla pastwowych. W owej chwili,

nazajutrz po maestwie Wielkiego Ksicia Konstantego

z Grudzisk, maestwo ksicia Wilhelma z Radziwió-

wn mogo wydawa si waciwem posuniciem na sza-

chownicy polskiej, zrcznem odparowaniem nieprzeniknio-

nej a niepokojcej gry rosyjskiej. Zwrócono si w tej spra-

wie wprost z Berlina do Petersburga; za porednictwem

Wielkiego Ksicia Mikoaja, zicia króla pruskiego, zwró-

cono si do cesarza Aleksandra, ani mniej, ani wicej,

jeno z uprzejm prob o adoptowanie przez niego ksi-

niczki Elizy. Chodzio rzekomo o usunicie przeszkody

formalnej, o legitymacy nierównego jakoby zwizku ksi-

niczki polskiej z ksiciem krwi królewskiej; w rzeczywi-

stoci chodzio o zyskanie tym sposobem dobrowolnej san-

kcyi rosyjskiej. Pomys sprytny, zbyt sprytny, chybi sku-

tku; nie pokwapiono si w Peterburgu przyoy rki do

przeciwnej polsko-pruskiej roboty; odmówi grzecznie Ale-

ksander; cofn si wnet król pruski; wkrótce nawet ten

sam rozkochany ksi Wilhelm popieszy do Petersburga

w konkury do Wielkiej Ksiny, a kiedy mu jej odmó-

wiono, obejrza si niewzocznie za inn, niemieck ma-
onk. Prysa wietna baka mydlana, pozosta smak pio-

unowy, i raz jeszcze starowna i niespoyta sprawdzia

si nauka, e nie na szczytnych nadobocznych pomy-

sach, lecz na twardej codziennej subie krajowej spo-

czywa owocne powoanie obywatelskie i niechybna oby-

watelska nagroda.

Nierównie wiksze znaczenie dla losów Wielkiego

Ksistwa od wadzy namiestnikowskiej miaa nadprezy-

dyalna. Sprawowa j nasamprzód Zerboni di Sposetti,

Prusak woskiego pochodzenia, sam zarazem posesyonat
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i obywatel poznaski, jasna gowa, zacne serce, niegdy

przyjaciel i towarzysz miaego Helda, razem z nim pu-

bliczny oskaryciel niecnej prokonsularnej gospodarki Hoy-

mowskiej na ziemiach polskich, obecnie, trafnym i dobro-

czynnym wyborem, wyniesiony na pierwszego nadprezy-

denta prowincyi poznaskiej. Niemae te dla niej pooy
zasugi, czy to w poszczególnych gaziach administracyi,

jako owiecony przyjaciel szkolnictwa, gorliwy inicyator

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pracowity twórca

dróg szosowych, sprawny kierownik regulacyi wocia-
kiej, czy te w ogólnem prowadzeniu zarzdu, jako libe-

ralny wykonawca kongresowych pork narodowociowych

w codziennej praktyce miejscowej, oraz wymowny rze-

cznik praw autonomicznych Wielkiego Ksistwa wobec

przeciwnych, nieprzyjaznych wpywów w kancelaryach

ministeryalnych i gabinecie królewskim.

Nie przychodzio to atwo. Z kadym rokiem przy-

chodzio coraz trudniej, na obie strony, hamowa rozbu-

dzone popdy germanizatorskie niszych wadz lokalnych

w samem Poznaskiem i zwalcza rosnce inspiracye

wsteczne naczelnych wadz centralnych w Berlinie. Ucz-

ciwe i rozumne wstawiennictwo Zerboniego, z pocztku

wielce skuteczne, z biegiem czasu coraz czciej zaczo
zawodzi i traci na wpywie, w niektórych zwaszcza

dziedzinach zarzdu. Najwczeniej zawiodo, zostao zlek-

cewaone i przewaone w doniosej dziedzinie sdowni-

ctwa. Ustawa ordynacyjna, wydana przez ministeryum

sprawiedliwoci berliskie, rzekomo w cisem rozwiniciu

zapowiedzi wiedeskich, umiaa naprawd wprowadzi sze-

reg drobnych na pozór, lecz nader znaczcych i dotkli-

wych ogranicze jzykowych, wrcz przeciwnych tamtym

zapowiedziom. Ju sam sposób redakcyi i publikacyi rze-

czonej ustawy nosi pitno nader znamienne, ukrywa,
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a tern samem odsania, istotn intency prawodawcy. Po-

midzy autentycznym tekstem polskim, podanym z urzdu
do wiadomoci opinii publicznej polskiej, a oryginaem nie-

mieckim prawa, osobliwsze zachodziy rónice. Warowa
wprawdzie urzdowny tekst polski, i w procesie cywil-

nym, »ze wzgldu na strony, obadwa jzyki, polski i nie-

miecki, s w sdach jzykami urzdowemi«. Tymczasem

jednak, zamiast pierwszych czterech wyrazów, podstawia

orygina niemiecki wyraenie : y>nach dem Bedurfnisse

der Parteien«, skd niebawem taka wyrodzia si prak-

tyka, e sdy, same stanowic o »potrzebie*, a bez adnego

»wzgldu « na strony, w coraz czstszych wypadkach,

zwaszcza w okrgu bydgoskim, zaczy ustala wycznie
niemczyzn w postpowaniu cywilnem. Równoczenie we
wszystkich sprawach fiskalnych i karnych wprowadzono

2; reguy jzyk niemiecki, z jedynym wyjtkiem dla sa-

mych zezna podsdnego, pozostawionych w jzyku wa-
ciwej jego narodowoci. Wreszcie, w teje ustawie prze-

pisano korespondency wadz sdowych z wadzami admi-

nistracyjnemi wycznie w jzyku niemieckim. Zaczto

niebawem ten przepis w takim stosowa sposobie, e w re-

gencyi bydgoskiej nietylko, w drodze obszernej interpre-

tacyi litery prawa, zaczy sdy zwraca si do ksiy,

jako do konserwatorów ksig stanu cywilnego, nieinaczej

jak po niemiecku, a nawet, zgoa ju wbrew brzmieniu

samego prawa, przymusza ich do odpowiedzi w tym sa-

mym jzyku. Wytworzyy si std oczywicie nieuniknione,

nieskoczone zatargi, pomidzy sdownictwem pruskiem

SL plebanami, burmistrzami, sotysami polskimi, którzy

w ogromnej wikszoci nie posiadali nawet o tyle jzyka
niemieckiego, aby czyni zado natarczywym domaga-

niom wadz sdowych.

Ustawa ordynacyjna sdowa wniosa pierwszy le-
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galny ferment rozkadowy do porczonych urzdze auto-

nomicznych poznaskich, a wywoaa take bezporednio

stay, coraz odtd wzmoony napyw urzdników niemie-

ckich do Wielkiego Ksistwa. Bya ona jednak dopiero

najwczeniejszym symptomatem zasadniczego wstecznego

zwrotu w polityce poznaskiej rzdu pruskiego. Taki

zwrot jeszcze przez lat kilka by powstrzymywany przez

dobr wiar, a nadewszystko przez wyrachowanie i nie-

moc, lecz lece w jego podstawie wrogie dnoci nigdy

nie przestay trwa w stanie utajonym, wyczekiway tylko

pomylnych dla siebie widoków i istotnie niezadugo z pen
konsekwency i wszechstronnoci wystpiy na jaw

i otwarte rozwiny dziaanie. Stao si to pod wpywem
caego szeregu ogólniejszych okolicznoci postronnych.

Reakcya powszechna zdya obj niezaprzeczone pano-

wanie we wszystkiej niemal Europie kongresowej. Król

pruski uczyni si uczniem i sug metternichowskiego

systematu. Powikay si wspóczenie i zaciemniy sto-

sunki ustawodawcze w Królestwie Polskiem.

Te wszystkie, razem wzite, szkodliwe czynniki mu-

siay odbi si opakanym sposobem na rozwoju Wielkiego

Ksistwa Poznaskiego. Na nic nie przyday si roztropne

Zerboniego przeoenia. Wasne jego stanowisko wkrótce

stao si niemoliwem. Wkocu na jego miejsce miano-

wany nadprezydent Baumann, czowiek cakiem odmien-

nego gatunku, prezes regencyi królewieckiej, gdzie wdro-

y si do skro germanizacyjnego sposobu rzdzenia, obo-

wizujcego w Prusach Wschodnich, a dawny biurokrata

z czasów pruskich w Warszawie, gdzie by nauczy si

czysto eksmisyjnego sposobu rzdzenia, obowizujcego

w Prusach Poudniowych. By to suchy, twardy, czsto

szorstki formalista-urzdnik, nietyle gowa i naczelnik od-

rbnej prawno-politycznej, kulturalnej i narodowociowej
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caoci organicznej wewntrz monarchii pruskiej, za ja-

kiego uwaa si Zerboni, o ile poprostu jeden, pierwszy

lepszy, z omiu pruskich nadprezydentów prowincyonal-

nych, za jakiego, na równi z którym brandeburskim, albo

pomeraskim, radziby uwaa rzdc prowincyi pozna-

skiej teraniejsi sternicy nowego wstecznego kursu berli-

skiego. Rzdy Baumannowe stay si, w rzeczy samej,

punktem wyjcia nowej, reakcyjnej ery w dziejach Wiel-

kiego Ksistwa doby kongresowej. Idea razem unifikacyjna

i germanizacyjna, aczkolwiek cigle jeszcze niema odwagi,

nie ma sposobu, jawnie wywiesi swego zeszowiecznego

sztandaru i obwieci swoich hase przedkongresowych,

jednakowo, mniej wstydliwa w praktyce, ni w teoryi,

z kad chwil bardziej omielona i przedsibiorcza, przy-

stpuje we wszystkich niemal kierunkach do systematy-

cznej, porzdnej roboty okoo stopniowego podkopania, od-

woania, zniszczenia midzynarodowego dziea wiedeskiego

w obrbie prowincyi wielkopoznaskiej.

Wnet we wszystkich gaziach zarzdu wewntrz-

nego objawiy si dotykalne skutki tych wyrachowanych

i celowych usiowa. Napyny nagle do Wielkiego Ksi-

stwa i usadowiy si na najrozmaitszych szczeblach dra-

biny administracyjnej liczne zastpy urzdników pruskich*

Wbrew wyranemu brzmieniu wiedeskiego patentu i ode-

zwy królewskiej, prezesowstwa sdów ziemiaskich, za-

miast przez krajowców-Polaków, obsadzone w wielu miej-

scach przez rodowitych Prusaków. Podobnie w sdach

pokoju — które zachowano z nazwy, lecz które nastpnie

z rozmysu zdegradowano, zostawiajc im, zamiast pier-

wotnej kompetencyi obowizkowej, sam tylko szcztkow
fakultatywn— umieszczani sdziowie i asesorowie Niemcy,

nie rozumiejcy ani sowa po polsku, a powoani z urzdu

do bezporedniego stykania si z najszerszemi warstwami
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ludu polskiego. Tak samo po innych rozlicznych magistra-

turach, komisyach generalnej i specyalnych wociaskich,

urzdach ziemiaskich, izbach regencyjnych i t. d., zakra-

jowy ywio czysto pruski, z uszczerbkiem miejscowego

polskiego, wiadomie i obficie instalowany.

Wszelako najdotkliwiej moe akcya niemczca i pru-

saczca daa si odczu w zakresie wychowania publicz-

nego, gdzie do niedawna jeszcze, jak zaznaczono, najchwa-

lebniejsze i najzdrowsze pogldy byy wygaszane ze sfer

kierowniczych samego ministeryum owiaty w Berlinie.

Owó, w krótkim przecigu ostatnich lat paru, dokonaa

si i tutaj jaknajopakasza zasadnicza odmiana zarówno

w dyrektywie ogólnej, jakote w miejscowych czynnociach

wykonawczych. Nasamprzód w szkoach elementarnych

Wielkiego Ksistwa, zwaszcza w regencyi bydgoskiej, lecz

niebawem czstokro take i w poznaskiej, w miejsce

pierwotnej ogólnej zasady polskiego nauczania, wprowa-

dzono naprzód zasad równouprawnienia polszczyzny i nie-

miecczyzny w wykadzie, jakoby w odpowiednim stosunku

do liczebnej przewagi jednego, lub drugiego ywiou na-

rodowociowego wród miejscowej frekwencyi szkolnej.

Nastpnie za to rzekome równoupraw^nienie uczyniono

zwyczajn fikcy i na kadym kroku gwacono, za po-

moc bardzo prostej metody, która od owych czasów, a
po dzi dzie bywa w razie potrzeby praktykowana przez

wadze pruskie z jednakowem nieomylnem powodzeniem,

t. j. za pomoc stronnej i nierzetelnej statystyki narodo-

wociowej, przystosowanej ju z góry do ycze i zamie-

rze rzdu, a std prowadzcej swoje rachunki z jaknaj-

wikszym uszczerbkiem dla krajowej ludnoci polskiej.

Tym sposobem w wielu szkoach elementarnych, gdzie do-

tychczas jzyk polski by jzykiem wykadowym a nie-

miecki tylko przedmiotem nauki, odwTÓcono na wspak
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porzdek, zaczto wykada wycznie po niemiecku^

£i nadto sam nawet nauk jzyka polskiego bd z ro-

zmysu zaniedbywano, bd te zgoa kasowano, pod po-

zorem braku odpowiednici si nauczycielskicti. W rzeczy

samej, równoczenie na posady plebanów i nauczycieli

wiejskich forytowani byli gsto Niemcy, i to nietylko miej-

scowi, lecz, co gorsza, take i zakrajowi, nie rozumiejcy

ani sowa po polsku, wic oczywicie niezdatni do wyka-

dania jzyka krajowego chociaby tylko jako przedmiotu

nauki. Komisye egzaminacyjne dla nauczycieli, powoujc
si na stary, przedkongresowy edykt królewski, przestay

wogóle wymaga jakichkolwiekbd wiadomoci z jzyka

polskiego od kandydatów nauczycielskich, sposobicych

si do suby w Wielkiem Ksistwie. Podobne cakiem

objawy wystpiy w zakresie szkolnictwa redniego. Zwi-

nit zostaa czysto polska szkoa rydzyska i do Leszna

przeniesiona; nie wskazany jednak wyranie dla gimna-

zyum leszczyskiego jzyk wykadowy; odrazu te, w dro-

dze samowoli administracyjnej, zaprowadzony tutaj jzyk

wykadowy niemiecki, cho uczniowie prawie wycznie
Polacy, jak w tym wypadku urzdownie nawet stwier-

dzono. W gimnazyum poznaskiem, równie dotychczas

•czysto polskiem, obecnie zaprowadzono w klasach niszych

oddziay podwójne, polski i niemiecki; w wyszych zosta-

wiono jeden tylko oddzia niemiecki, a tem samem przy-

gotowano zupene zniemczenie najwaniejszejszej szkoy

krajowej. Eforaty, na wzór istniejcych w Ksistwie War-

szawskiem, t. j. rady nadzorcze obywatelskie nad szkol-

nictwem gimnazyalnem i wiejskiem, pomimo natarczywych

prób ludnoci, przez rzd adn miar niedozwolone byy.

Odmówiony wreszcie zosta uniwersytet w Poznaniu; utru-

dniona na wszelki sposób maturzystom miejscowym droga

uniwersytecka do Warszawy i Wilna; po dawnemu nato-
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miast polska modzie poznaska popychana do niemiec-

kich wszechnic we Wrocawiu i Królewcu.

Zwrot, tak dalece dotkliwy i szkodliwy, dokonywa
si w cigu szeregu lat w drodze czysto administracyjnej,

si samych faktów, krok za krokiem, prawie niedostrze-

galnie, jakgdyby w dyskrecyi, w zupenej cichoci. Nie

byo nawet sposobu podnie skargi, zgosi protestu. Nie

zanosi przecie zaale do namiestnika, który, jakkolwiek

upowaniony przeoy je tronowi, wola kierowa je

wprost do biur nadprezydyalnych. Nie liczy oczywicie

na posuch u nadprezydenta, bdcego gówn spryn
zaskaranych zarzdze. Za tymczasem cigle czeka
napróno Sejmu. Król, w punktacyach z Metternichem

uoonych, wyrzek si swoich pierwotnych liberalnych

i obszernych zamysów ustawodawczych, wypar si przy-

obiecanej konstytucyi ogólnej dla caej monarchii. Zdoby
si natomiast zaledwo na chude odczepne, na liche prawo

o sejmach prowincyonalnych, rozwodniony, nieskuteczny

pórodek, kuse, fikcyjne, z imienia raczej ni z treci

wyobraenie przedstawicielstwa wyborczego opini publicz-

nej. Dugie zreszt lata upyny jeszcze przed urzeczy-

wistnieniem i tej sabowitej instytucyi, przed zwoaniem

owych drobnoustrojów sejmowych. Zaczwszy nasamprzód

od wiernej Brandenburgii, dopiero pod sam ostatek, na sa-

mym kocu, zdecydowano si w podejrzanem Poznii-

skiem zwoa pierwszy sejm prowincyonalny jesieni

1827 roku.

Liche byo ogólne prawo sejmowe, nielepsza specy-

alna dla Wielkiego Ksistwa instrukcya wyborcza i po-

rzdkowa. Sejm codwuletni powoany by do urzdzenia

miejscowych stosunków gminnych, rozstrzsania rzdowych
projektów prawodawczych oraz formuowania prób i za-

ale w rzeczach, do dobra i interesów prowincyi ciga-
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jcych si. Uchway naogó prost wikszoci s stano-

wione; lecz w wielu wyjtkach, we wszystkich niemal

waniejszych materyach, wikszo dwóch trzecich wy-

magana; w innych znów wypadkach rónicy zda^ wy-

magane nadto rozbicie tak nielicznego Sejmu na oddzielne

jeszcze zgromadzenia stanowe. Posiedzenia sejmowe nieja-

wne, bez udziau publicznoci; nie dozwolony by druk

penych dyaryuszów; dopuszczone tylko ogoszenie ogól

nego przebiegu czynnoci. Skad Sejmu w liczbie niespena

pó setki deputowanych zosta oznaczony, w poowie ry-

cerskiego, w jednej trzeciej — miejskiego, w jednej szó

stej — gminnego stanu, na przecig lat szeciu obiera

nych. Wybory w samym tylko stanie rycerskim bez po

rednie, w obu innych dwustopniowe, wszdzie pod prze

wodnictwem waciwego landrata odbywane by winny.

Prawo wyborcze bierne i czynne z reguy do wasnoci
gruntowej przywizano; wymagany by od deputowanych

w miastach wikszych tytu wasnoci nieruchomej sza

cunku 6.000 talarów, w miasteczkach pomniejszych -

2.000, w gminach — 1500 talarów; od wyborców w mia

Stach — szacunku 500 talarów, w gminach wiejskich —

300 talarów; jedyny std wyjtek i przywilej w^olnoci

cenzusowej na rzecz urzdników magistrackich w^arowano.

Jawne byo takiej ordynacyi sejmowej, nawet jak na po

gld owoczesny, race wstecznictwo w powszechnym za-

kroju i zaoeniach; namacalna jej niszo w porównaniu

ze wspóczesn konstytucy Królestwa Polskiego, opart,

wedug pierwotnego swego nadania, w pierwotnym czy-

stym ksztacie, na postpowych zasadach jawnoci sejmo-

wania, bezporedniej elekcyi, rozlegego cenzusu wybór

czego, dostatecznej kompetencyi prawodawczej. To te nie

które skutki ustawodawstwa berliskiego uwydatniy si

ju w samym skadzie narodowociowym pierwszego sejmu
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wielkopoznaskiego. Na awach sejmowych znalazo si
tutaj wszystkiego Polaków: od stanu rycerskiego — dwu-

dziestu, od stanu miejskiego — dwóch, od stanu wiej-

skiego — ani jednego; reszta, czyli wikszo absolutna

—

Niemcy. Szczegó nader znamienny dla arbitralnej bez-

wzgldnoci rzdu wzgldem pierwszego ciaa sejmowego

stanowia okoliczno, i jeden powiat, Krobski, zupenie

zosta pozbawiony reprezentacyi, za kar, e obra osob

niemi rzdowi, posa Krzyanowskiego, bdcego pod

zarzutem uczestnictwa w Towarzystwie Patryotycznem.

Marszakiem sejmowym zosta Antoni ks. Sukowski.

Nalea on do starszej, wypróbowanej generacyi byych
onierzy ery napoleoskiej, którzy, po dugoletnich tru-

dach wojennych, obecnie, doby pokojowej, zarówno w Wiel-

kiem Ksistwie Poznaskiem, jakote w Królestwie Pol-

skiem, powoani byli do wydatnej roli obywatelskiej. Po-

nad nimi wszystkimi, i tutaj, i tam, w pierwszych latach

wysoko górow^aa najstarsza wiekiem, sub, zasug, a za-

paem, energi, tgoci najmodsza, Henryka Dbrow-
skiego wielka, niestrudzona i nieostyga gowa, obu dziel-

nic najpierwszego obywatela, senatora wojewody Króle-

stwa Polskiego, a dziedzica i gospodarza cichej Winnogóry

w Wielkiem Ksistwie Poznaskiem. Ten duch mocny

i rzadki, cho po ludzku od przywar i bdów niewolny,

z niemiecka rozumujcy, wytrway i trzewy, z polska

czujcy, miay i natchniony, skupiajc dokoa siebie

grono powaniejszych byych towarzyszów i podwadnych,

prowadzc oraz i modsz ju generacy, majc oko na

Towarzystwo Patryotyczne, majc z niem zetknicie, jak-

kolwiek, po paru ju leciech, a po wierwiekowej nie-

zrów^nanej pracy, odwoany ze wiata, nie doczeka si

opakanego zwrotu w postpowaniu rzdu i sytuacyi kra-

jowej, wszelako przenikliwem spojrzeniem z góry prze-
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bil przyszo i w swoim testamencie politycznym, daleki

równie od zudzenia, jak od zwtpienia, trafnie j oceni,

mdrze przed ni ostrzeg, i do niej zawczasu przygoto-

wa. Ale to by wyjtek. Na ogó, ród tamtych mów
zasuonych, lecz take poniekd wysuonych, strawio-

nych i znkanych tylorakiem cikiem dowiadczeniem,

na wyszych zwaszcza stopniach hierarchii wojskowej

i spoecznej, wyrobio si przewanie gbokie przewiad-

czenie o bezowocnoci wszelkich dalszych ogólniejszych

wysików, a tem samem o koniecznoci przystosowania si,

tak czy owak, do nowych miejscowych form bytu publi

cznego. Byo w tem niezawodnie u znacznej wikszoci

tych ludzi — oprócz chyba niektórych czystej wody dwo-

rujcych oportunistów — duo dobrej wiary, duo roztrop-

nej troski o poytek i spokój kraju. Ale byo take duo
krótkowidztwa, o ile taka dno, jak w tym wypadku,

w zastosowaniu do Wielkiego Ksistwa Poznaskiego, fun-

dowaa si na mniemanej dobrej wierze gabinetu Fryde-

ryka-Wilhelma III., na rzekomej troskliwoci rzdu pru-

skiego o utrzymanie i rozwinicie samorzdnych form bytu,

zawarowanych na Kongresie wiedeskim na rzecz dziel-

nicy wielkopoznaskiej.

Pod tym wzgldem ci ludzie, niedo wiadomi i do-

mylni, stali od pocztku do koca na kardynalnem nie-

porozumieniu, i istotnie te niezadugo jeden zawód za

drugim gotowali sobie w Berlinie i w Poznaniu. Takim

czowiekiem by genera Amilkar Kosiski, który wnet po

Kongresie wcignity by przez berliskie ministeryum

wojny do nader dwuznacznych pertraktacyi w sprawie

utworzenia wojska polskiego w Wielkiem Ksistwie Po-

znaskiem, i który przez lat kilka w jaknajlepszej wierze

prowadzi te bezowocne rokowania, zanim nareszcie si

spostrzeg, e prowadzone one byy nieszczerze, zgoa nie
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na seryo, lecz jedynie dla zazdrosnego wspózawodnictwa

z Aleksandrem I., jako królem polskim, z Wielkim Ksi-

ciem Konstantym, jako Wodzem Naczelnym* armii polskiej,

dla rozprzenia piknej organizacyi militarnej Królestwa,

a wic dla celów konkurencyjnych, obosiecznych, podstp-

nych, nieyczliwych i szkodliwych. Z bdnego koa podo-

bnych nieporozumie nie zdya jeszcze wydoby si

cakowicie znaczna cz owoczesnej opinii publicznej

Wielkiego Ksistwa, ani te jej przedstawicieli w pierw-

szym Sejmie poznaskim. Tutaj take nalea poniekd

i marszaek sejmowy, ks. Sukowski, dowiadczony w sztuce

wojskowej, daleko mniej biegy w rzeczach publicznych,

byy genera dywizyi Ksistwa Warszawskiego, waleczny

onierz, wódz raczej niepewny, który w kampanii 1813

roku, wcisnwszy si niepotrzebnie po Lipsku na stanowi-

sko Dbrowskiemu przynalene, odegra rol do niefor-

tunn, który nastpnie w Komitecie Wojskowym warszaw-

skim 1814 roku nie znalaz si szczliwiej, odstrychnw-

szy si od miaego i zdrowego zdania wikszoci, a który

obecnie, wród warunków odmiennych, powoany by trzy-

ma lask obu Sejmów poznaskich w cigu niniejszego

okresu.

Zagajony zosta Sejm padziernikowy 1827 roku

mow polsk namiestnika, ks. Radziwia, poczem z kolei

objaniony, a zarazem ostrzeony, do surowem niemie-

ckiem przemówieniem nadprezydenta Baumanna, w cha-

rakterze komisarza rzdowego. Wniesiono propozycye kró-

lewskie wzgldem urzdze gminnych i powiatowych, oraz

uregulowania dugów prowincyonalnych. Zatrzyma uwag
Sejmu wniosek rzdowy w sprawie urzdzenia ydów
Wielkiego Ksistwa. Nie korzystali oni z praw polity-

cznych; zachowali swoj dawn odrbno gminn; nie

uczestniczyli w ogólnych instytucyach autonomicznych;
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wedug nowej ustawy i instrukcyi sejmowej wyczeni

byli od czynnoci wyborczych. Uzna Sejm potrzeb ich

uobywatelenia, lecz susznie pragn podejmowa je nie

inaczej, jak w dobrze zrozumianym interesie kraju; da,
aby rabinów i nauczycieli ydowskich zobowiza do zna-

jomoci jzyka polskiego, aby w bónicach postpowych

zaprowadzi naboestwa dodatkowe naprzemiany i w pol-

skim jzyku, aby wreszcie pocign ydów do suby
wojskowej i od wyszynku trunków odsun; naogó w ma-

teryi niniejszej potwierdzi tutaj i powtórzy, zarówno

w zdrowej myli przewodniej, jakote w niektórych prze-

sadnych i niesusznych szczegóach, pogldy prawodawcze,

wyraone z powodu sprawy ydowskiej na pierwszym

Sejmie warszawskim 1818 roku. Na razie, yczenia sta-

nów poznaskich w tym wzgldzie pozostawione byy bez

adnego skutku ze strony rzdu berliskiego. W nastp-

stwie, rzecz prosta, w zgoa innym kierunku podyy
wadze pruskie: zniosy wprawdzie dawne polskie przywi-

leje ydostwa poznaskiego, zwiny odrbnoci kahalne,

skasoway wykup wojskowy, przepisay wasny regulamin

szkolny — ale wycznie we wasnym interesie rzdowym
i pruskim, niemczc do reszty powszechno ydów po-

znaskich i werbujc sobie z nich gotowy w samem sercu

kraju wielotysiczny zastp najskuteczniejszych germani-

zatorów. Niezalenie od propozycyi królewskich, zoono
do laski marszakowskiej dwadziecia kilka petycyi w roz-

maitych przedmiotach zarzdu wewntrznego. Najwaniej-

sza z nich dotyczya palcej sprawy szkolnictwa krajo-

wego, wprowadzonej ostatniemi laty na tory najfaszywsze

i zgoa bezprawne. Podany nasamprzód do laski do-

bitny wniosek petycyjny pukownika Niegolewskiego, po-

sa obornickiego, doprasza si, »aby nam Najjaniejszy

OWA 8TULECM. T. II. 19
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Pan jzyk nasz polski we wszystkich Wielkiego Ksistwa

Poznaskiego szkoach i we wszystkich klasach, jako nau-

kowy przywróci raczy, a jzyk niemiecki, ze wszech

miar tak potrzebny, jako przedmiot naukowy udziela naj-

askawiej nakaza przez nauczycieli, obadwa jzyki posia-

siadajcych«. Zmikczona i zagodzona pierwotna tego

wniosku prosta i lakoniczna osnowa przez petycy dodat-

kow ks. Sukowskiego, ostatecznie zostaa od Sejmu przy-

jta, z tak poprawk, »aby dla tych, którzy jzyka pol-

skiego nie posiadaj, w niszych trzech klasach gimna-

zyalnych trzy oddziay z jzykiem naukowym niemieckim

zaprowadzono, i nakoniec, aby nauka jzyka niemieckiego,

tak nam potrzebna, co do godzin we wszystkich szkoach

i klasach rozszerzona zostaa «. Inna wana petycya, po-

dana równie od Niegolewskiego i Ziemickiego, posa po-

znaskiego, domagaa si przywrócenia jzyka polskiego

obok niemieckiego w czynnociach urzdowych wadz
administracyjnych i jurysdykcyjnych. Dalsze petycye,

zgoszone u laski, przemawiay za rozszerzeniem i ubez-

pieczeniem kompetencyi sdów pokoju, uporzdkowaniem

praktyki apelacyjnej, przywróceniem rozprawy ustnej,^

ostatniemi czasy coraz bardziej wypieranej przez instruk-

cy pisemn w procesie cywilnym, zatamowaniem dotkli-

wej samowoli w ledztwie pierwiastkowem, zapewnieniem

w ogólnoci wikszej niezalenoci sdownictwa krajowego

od wpywów i nacisku przeoonych wadz ministeryal-

nych berliskich. Odroczono natomiast, jako przedwczesny,

wniosek Zakrzewskiego, posa remskiego, wzgldem fun-

dacyi uniwersytetu polskiego w Poznaniu. Odrzucono, jako

prowokacy rzdu, osobliwszy, lecz, bd co bd, dajcy

miar nieznonego naprenia stosunków, radykalny wnio-

sek Kosseckiego, posa odolanowskiego, dopraszajcy si

ni mniej ni wicej, tylko przywrócenia napoleoskiej kon-
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stytucyi Ksistwa Warszawskiego. Wreszcie, z inicyatywy

arcybiskupa Wolickiego, uchwalono wzniesienie pomnika

Mieczysawowi I. i Bolesawowi Chrobremu na staroyt-

nej ziemi wielkopolskiej. Ta uchwaa, wcale na rk kon-

kurencyjnym deniom rzdu pruskiego w rzeczach pol-

skich, chociaby z uwagi na pozwolone w Warszawie

pomniki ksicia Józefa Poniatowskiego, Kopernika, Ale-

ksandra, znalaza zupen aprobat i poklask w Berlinie.

Popieszy zaraz z wasn skadk sam Fryderyk-Wil-

helm III., a uczyni to tem skwapliwiej, skoro Wielkopo-

lanom na ten sam cel nie omieszka z poza kordonu

przysa swojej hojnej ofiary cesarz Mikoaj I. we wasnej

osobie.

Zamknito Sejm, po dwumiesicznych obradach,

z kocem grudnia. Rok cay daa czeka na siebie od-

prawa królewska na przeoenia sejmowe. Uwzgldniono

w niej wprawdzie niektóre poszczególne zaalenia stanów,

przyznano si do niektórych najbardziej krzyczcych na-

duy, przyrzeczono pewne ich zagodzenie, obiecano pe-

wne naprawy w praktyce sdowniczej i szkolnej, zapo-

wiedziano nakaz uczenia si po polsku dla urzdników

sdowych, oraz ustanowienie równolegych oddziaów pol-

skich w paru szkoach rednich z frekwency przewanie

polsk. Wszelako wszystkie te drobne i szczegóowe ustp-

stwa nie wykraczay poza zakres pewnych, cile ograni

czonych wyjtków, a zreszt i tutaj zwizane byy z ty-

loma restrykcyami, e z atwoci mogy by obchodzone,

i e ostatecznie samo ich wykonanie znalazo si znowu
zupenie w rku administracyi miejscowej, t. j. wadzy
nadprezydyalnej, majcej jedn rk wrzekomo i dora-

nie naprawia, co sama drug rk naprawd i systema-

tycznie psua. Co za gówna, w odprawie królewskiej

zgoa nie zostaa tknit sama sprawa zasadnicza zagro-

19*
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onej autonomii narodowociowej Wielkiego Ksistwa:

a wic pozostawiona i potwierdzona, zamiast pierwotnej

kongresowej, nowa zasada bezwarunkowego panowania

niemczyzny, jako jzyka urzdowego, oraz jego mniema-

nego równouprawnienia a istotnej stanowczej przewagi,

jako jzyka szkolnego, zasada, napozór »parytetowa«,

w rzeczywistoci wrcz niwelacyjna. Jeeli za taki by
wyrok królewski w skromnym zakresie waciwej kompe-

tencyi sejmowej, to tem bardziej byy bezowocne inne, da-

lej sigajce usiowania pozasejmowe w sprawie niektó-

rych koniecznych, a spónionych, reform organicznych,

których podniesienie w stolicy i poparcie u tronu powie-

rzono, po zamkniciu Sejmu, osobistemu przemysowi mar-

szaka, ks. Sukowskiego.

Chodzio tu mianowicie naprzód o wzmocnienie wa-

dzy namiestnika, przez stworzenie przy jego boku Rady

Namiestnikowskiej, na w^zór Administracyjnej warszaw^-

skiej, a nastpnie o urzdzenie prawidowych stosunków

pomidzy prowincy a koron, przez stworzenie w Berli-

nie poznaskiego ministeryum sekretaryatu stanu, równie

na wzór istniejcego w Petersburgu dla Królestwa Pol-

skiego. Obiedwie instytucye byy nieodzown koniecznoci

dla Wielkiego Ksistwa, dla trwaego uporzdkowania jego

stanowiska w monarchii pruskiej pod wzgldem prawno-

politycznym; lecz, jeli zapomniano o nich za stoem kon-

gresowym w Wiedniu, próno byo teraz, po niewczasie,

przypomina po gabinetach ministeryalnyeh w Berlinie.

Napróno Sukowski zjecha osobicie do stolicy; napróno

na balach i maskaradach dworskich prezentowa si

w malowniczym kostiumie króla Mieczysawa, »co si

mocno tu wszystkim podobao*, jak sam z zadowoleniem

donosi do Poznania. Nie dosta si on nawet na wypro-

szon audyeucy poufn do Fryderyka-Wilhelma, i po
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kilkomiesicznym w Berlinie pobycie, honorowany i ga-

skany na wszelki sposób, zaszczycony nominacy na

czonka Rady Pastwa berliskiej, lecz nigdzie nie su-

chany, widocznie cakiem nie brany na seryo, niczego nie

wskóra i z niczem do domu powróci. Nowy kurs wste-

czny w polityce poznaskiej rzdu, raz ustanowiony, i na-

dal, po sejmie jak przed sejmem, niewzruszenie zosta

utrzymany.

Zwoany zosta Sejm drugi w Poznaniu w styczniu

1830 roku. Marszakiem by po dawnemu ks. Sukowski;

wicemarszakiem, zamiast poprzedniego, Poniskiego, obe-

cnie genera Dezydery Chapowski; komisarzem ponownie

Baumann. Wzito z alem do wiadomoci niezadawalajc
odpraw królewsk; z dotkliwszym jeszcze alem — szal-

biersk sztuk, z jak drobne nawet ustpstwa odprawowe

potrafiono obej i uniewani. Stwierdzono mianowicie

i odsoniono z mównicy sejmowej najwieszy, ju po

ostatnich zapowiedziach monarszych, obraz t. zw. »pary-

tetowej« gospodarki narodowociowej rzdu, w owietleniu

nastpujcych danych liczebnych: w Izbie regencyjnej

poznaskiej nadprezydent, jego zastpca, omiu radców

trzech asesorów — Niemcy, trzech radców, jeden asesor—
Polacy; w bydgoskiej — wszyscy Niemcy, z wyjtkiem

trzech, nieumiejcy po polsku; w siedmiu sdach ziemia-

skich wszyscy dyrektorowie, dwudziestu dziewiciu rad-

ców, szeciu asesorów — Niemcy, z wyjtkiem jednego

dyrektora i paru radców, nieumiejcy po polsku, obok

kilku zaledwie radców i asesorów Polaków. Zrozumiaem

byo na taki widok mocne rozgoryczenie Sejmu; duo
ostrzejszym te, ni przed dwoma laty, okaza si nastrój

ogólny obrad. »Bo i czegó udzi si jeszcze ? — Tak mo-

tywowana bya, tym razem, przez wnioskodawc, podnie-

siona ponownie znamienna petycya o przywrócenie byej
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konstytucyi warszawskiej — narodowo nasza ciko za-

groona, a narodowo stracona, wszystko stracone*. W po-

dobnym niedwuznacznym tonie trzymane byy inne prze-

mowy i wnioski. Nawet w umiarkowanej mowie marsza-

kowskiej przy zamkniciu, zwaszcza w kocowej perora-

cyi do komisarza rzdowego, mielsza i bardziej stanow-

cza odzywaa si nuta. Z tem wszystkiem jednak, znowu

wymówi si namiestnik od osobistego przeoenia u tronu

silnych gosów sejmowych; znowu w jego zastpstwie po-

dy do stolicy chtny, dobrej woli, lecz adnego wpywu
marszaek: znowu nieporadne i bezowocne byy jego ko-

atania u dworu i ministeryów.

Pod sam koniec jesieni 1830 roku mier niemiego

Baumanna na krótk chwil za dobr przyjto wrób;
na jego nastpc obiecywany by zrazu Rochów, czowiek

podobno zakroju Zerboniego, przyjaciel Radziwiów, od

nich forytowany. A nagle wielki wybuch listopadowy

warszawski nieobliczon sprowadzi dywersy, przyniós

nowego nieprzejednanego wielkorzdc we Flottwellu,

zmiót Radziwiowskie namiestnictwo, ubocznem potrce-

niem potnie cisncej fali rewolucyjnej zdaleka wstrz-

sn dzielnic wielkopolsk, i w powszechnej katastrofie

narodowej grzebic samo Królestwo Kongresowe, uatwi
zarazem rzdowi pruskiemu corychlejsze i copeniejsze

uprztnicie nadweronych ju oddawna i na zagad
skazanych szcztków kongresowej budowy Wielkiego

Ksistwa Poznaskiego.

Wreszcie jeszcze na tem miejscu, w jednem cho-

ciaby sowie, o Prusach Królewskich, o Szlsku Grórnym

pruskim, jaknajkrótsza przystoi wzmianka i przypomnie-

nie. W Prusach Zachodnich po Kongresie wiedeskim

obj rzdy nadprezydent Schón, czowiek wyszych zdol-

noci, sprawny i ruchliwy, ale te arbitralny, uporny,
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próny, umiejtnie czcy stare tradycye krzyackie

i nowe hasa tiumanitarne, teoretyczne wyznanie wiary

postpowej i elazn konsekwency praktyki urzdniczej,

w jedn tward celow cao »liberalizmu narodowego*,

wedug nowoytnej, wedug niemal dzisiejszej, mody rz-

dowej pruskiej. Zrobi on duo dla podniesienia swojej

prowincyi pod wzgldem gospodarczym, budowa drogi,

zachca przemys, uatwia kredyt rolny; chwali si, e
bez udziau skarbu zaoy tutaj do czterystu nowych

szkó elementarnych. Lecz, jak w tym wypadku, zakada-

jc szkoy sumptem gmin i dziedziców w znacznej czci
polskich, urzdzi je oczywicie na zasadach wycznie
niemieckich, podobnie w ogólnoci swoj dziaalno me-

lioracyjn sprzgn jaknajcilej z naton robot ger-

manizacyjn. On-to, midzy innemi, zajwszy si pilnie

podniesieniem dobrobytu miasta Gdaska, które znacznie

byo podupado czasu minionych zamieszek wojennych, po

raz pierwszy dopiero potrafi pogodzi Gdaszczan z rz-

dami pruskiemi; i waciwie od czasów jego-to dopiero

nadprezydentury Gdask uczyni si naprawd z ducha

miastem pruskiem. On równie, jako rzdowy Prusak »po-

stpowy«, jako prawdziwy ju »nacyonalno-liberalny«m
stanu, najwczeniej w swojej prowincyi obróci si prze-

ciw duchowiestwu katolickiemu, otwierajc tutaj naj-

wczeniej »walk kulturaln* z biskupem warmiskim.

Nie przepomnia równie Schón, ród tylu rónorodnych

swoich zaj, przystpi take do restauracyi starego

krzyackiego zamku malborskiego, niby pomnika i wia-

dectwa przedwiecznej wadzy niemieckiej i pruskiej nad

t prastar ziemi polsk. Z jego te inicyatywy w 1824

roku, dla przypieszenia germanizacyi i ostatecznego za-

tarcia ladów odrbnoci tej prowincyi, nastpio pocze-

nie Prus Królewskich z Ksicemi i zlanie obu w jedn
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wspóln cao administracyjn, pod nazw prowincyi Za-

chodnio-wschodnio-pruskiej, nad któr obj naczelny za-

rzd Schón, w zastpstwie Auerswalda, dotychczasowego

nadprezydenta Prus Wschodnich. Zastosowano do obu zje-

dnoczonych prowincyi now ustaw sejmow; sejmy pro-

wincyonalne naprzemiany w Królewcu i Gdasku odpra-

wiane byy; polsko w obu coraz bardziej i raptownie

zatracana.

Nielepsze wcale w tym samym czasie pod wzgldem
narodowociowym, albo te jeszcze gorsze byo pooenie
prowincyi Górnolskiej. lsk pruski, najduej wydany
na pastw Hoymowskiego wyzysku, obecnie, w dobie kon-

gresowej, pod now porzdn administracy, wrychle uczy-

ni nadzwyczajne postpy w kierunku dobrobytu ekono-

micznego, podniós si niezmiernie pod wzgldem przemy-

sowym i handlowym, i zosta prawdziw zotodajn y
monarchii. Z tem wiksz atoli skwapliwoci wystawiony

zosta teraz na systematyczne cinienie niwelacyjne i niem-

czce. Punktem wyjcia dziaalnoci germanizacyjnej

rzdu stay si i tutaj oczywicie stosunki wychowawcze

i wyznaniowe. Ze wszystkich lskich szkó niszych

i rednich zgoa usunito polszczyzn, zachowan w nich

jeszcze z wyranej woli i przepisu Fryderyka Wielkiego;

naprowadzono wycznie nauczycieli niemieckich, których

wyranie zwolniono od dawniejszego obowizku znajomo-

ci jzyka polskiego. Co si tyczy rzeczy kocielnych, na

par lat jeszcze przed Kongresem wiedeskim zrcznie

by wyrobi rzd pruski na ówczesnym biskupie krakow-

skim, Gawroskim, samowolne, nieprawne wyczenie de-

kanatów bytomskiego i pszczyskiego z dyecezyi krakow-

skiej i oddanie ich wrocawskiej. Potwierdzony by w na-

stpstwie szkodliwy ten ukad w konkordacie pruskim

1821 roku; przecity zarazem napyw polskich ksiy
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z seminaryum krakowskiego do lska, a natomiast z Wro-

cawia nasyani tumnie niemieccy. Tak, przy pomocy

nauczyciela i plebana niemieckiego, sdu i administracyi

niemieckiej, wielkiej wasnoci ziemskiej i wielkiego prze-

mysu niemieckiego, niemczony by doszcztnie, ciemny,

ubogi, prosty lud lski, wykorzeniona w nim doszcztnie,

razem z jzykiem, narodowo polska: na pozór tylko do-

szcztnie, na pozór wykorzeniona, aeby po kilkudziesi-

ciu leciech, wbrew nieskutecznym, niedokonalnym, syzy-

fowym trudom rzdu pruskiego, tem ywiej si odrodzi,

tem wyej wystrzeli w gór na wypocztym, przebu-

dzonym, znów zapodnionym i znów zieleniejcym lskim
ugorze.

VI.

Z huczcej kuni czasów rewolucyjnych i napoleo-

skich wysza obronnie Austrya i wesza do letargicznej

doby kongresowej, znacznie odmieniona w swojej zewntrz-

nej postaci geograficznej, lecz zgoa nieporuszona w swoim

wewntrznym systemacie rzdowym. Obronia si, nawet

rozpostara: nie nauczya si, nie chciaa nauczy si ni-

czego. Tak byo z powszechnoci restaurowanej monar-

chii habsburskiej. Tak samo równie z jej restaurowan

poaci polsk. Królestwo Galicyi i Lodomeryi, po raz

czwarty od swego utworzenia, po kolejnych przemianach

1772, 1795, 1809 roku, obecnie, moc umów wiedeskich

1815 roku, zmienio znowu swoje ksztaty graniczne. Ale

nie przybrao adnych nowych ksztatów ustawodawczych.

Skorzystao z powrotów tery toryalnyeh, przyznanych na
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Kongresie na rzecz dzielnicy polsko-austryackiej. Ale by-

najmniej nie wycigno poytku z rkojmi narodowocio-

wych, przyznanych równoczenie na Kongresie na rzecz

ogóu dzielnic polskich. Rzd cesarski austryacki zrealizo-

wa powroty, lecz zeskamotowa rkojmie. Odzyska spena

posiadoci, utracone do Rosyi w Galicyi Wschodniej,

i czstk utraconych do byego Ksistwa Warszawskiego

w Zachodniej. Wstrzyma si atoli zupenie od jakichkol-

wiek rzeczywistych ustpstw autonomicznych, chociaby

tylko w poowicznej i dwuznacznej sprawie przyrzecze

patentowych dla Wielkiego Ksistwa Poznaskiego, có
dopiero w obszernem i okrelonem brzmieniu praw kon-

stytucyjnych dla Królestwa Polskiego. Swojej rozlegej

prowincyi galicyjsko-lodomeryjskiej, prawie skompletowa-

nej pod wzgldem obszaru i zaludnienia, odnowionej pod

wzgldem liczby mieszkaców i mil kwadratowych, rzd
wiedeski zaprzeczy wszelkiej zasadniczej odnowy pod

wzgldem politycznym, prawnym, lub bodaj administra-

cyjnym, nie da jej adnej nowej podstawy bytu, adnej

nowej instytucyi, nawet adnego nowego czowieka. Ten

rzd, pod Metternichowskim sterunkiem, najprzód na sa-

mym ju Kongresie, potem wszdy w Europie, w Rzeszy,

we wasnych krajach koronnych niemieckich, czeskich,

wgierskich i woskich, czynicy siebie przedni stra
i naczelnym stróem reakcyi powszechnej, z najostrzejsz

konsekwency pozosta wierny swoim nieprzejednanym

hasom wstecznym w zakresie swojej bezbronnej dzielnicy

polskiej.

Tem bardziej za tutaj wanie, w Galicyi, pozosta

nieprzejednanym rzd wiedeski, e tutaj zarazem po da-

wnemu nie przestawa czu si na gruncie w^tym
i chwiejnym, e trwa tutaj po dawnemu w gbokiem
wewntrznem poczuciu tymczasowoci swego panowania,



299

w onem fatalnem poczuciu nietyle wieczystego waciciela,

ile przechodniego uytkownika, znamionujcem, jak si

orzeko, istotnego ducha rzdów austryackich na ziemiach

polskich od samego pocztku ich nabycia. Wprawdzie, ko-

niec kocem, utrzymaa si Austrya przy tych swoich

niepewnych nabytkach galicyjskich. Wszake nie bez wie-

lorakich, dotkliwych i niepokojcych dowiadcze. W krót-

kiej kolei ubiegych lat kilkunastu, po akcie powstania

krakowskim 1794 roku, po póniejszych wrzeniach gali-

cyjskich 1797, 1805, 1807 roku, wtórujcych coraz janiej-

szem echem bd odlegym okrzykom legionowym, bd
ociennym strzaom Austerlitzu, Jeny, Frydlandu, wypado
wreszcie Austryi na tym samym podejrzanym gruncie ga-

licyjskim przeby zasuone upokorzenie 1809 roku i znie
utrat poowy prowincyi; niebawem, w 1812 roku, w prze-

dedniu wyprawy moskiewskiej, zobowiza si formalnie

do ustpienia pozostaej poowy w rce Napoleona, na

rzecz Ksistwa Warszawskiego; wkocu, przed niedawn
jeszcze chwil, w 1813 i 1814 roku, stan wobec podo-

bnej ewentualnej cesyi caoci w rce Aleksandra, na

rzecz Królestwa Polskiego. Te wszystkie, wieo strawione

dowiadczenia nie sprzyjay adn miar umocnieniu

i uzdrowieniu samowiedzy rzdowej austryackiej wzgl-

dem Galicy i. Udao si jako, troch szczciem, troch

trafunkiem, zachowa posiadanie, lecz nie byo nieprzer-

walnego zasiedzenia, nie byo utwierdzenia, uregulowania

tytuu wasnoci. Tym sposobem i nadal, jak w okresie

poprzednim, podobnie i w niniejszym kongresowym, sy-

stem rzdowy wiedeski, stosowany we Lwowie, nie wy-

zby si onej swojej najskrytszej, a najgorszej cechy spe-

cyficznej: podejrzliwej niewiary we wasn trwao
w zarzdzanym kraju, a std niemiosiernego lekcewae-

nia przyszoci krajowej. Z tych dwóch ingredyencyi
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skadowych: wyzyskujcej, sceptycznej zasady uytkowni-

czej z dodatkiem obostrzonej, dogmatycznej zasady reak-

cyjnej, zoyo si górujce znami duchowe gospodarki

austryackiej w Galicyi, nie tylko w zamknitych grani-

cach rozwaanej doby kongresowej, lecz daleko jeszcze

poza granicami penej doby Metternichowskiej.

Organizacya zarzdu prowincyonalnego, od spodu a
do wierzchu drabiny administracyjnej, od lokalnych wadz
obwodowych a do naczelnej wadzy prezydyalno-guber-

nialnej we Lwowie, pozostaa w gównej rzeczy cakiem

nietknita, wedle pierwotnej mody józefiskiej i kilkodzie-

sicioletniej praktyki rozbiorowej. Wprawdzie przez jedn

chwil, nazajutrz po Kongresie, pod wieem wraeniem

nominacyi ksicia Antoniego Radziwia w Poznaniu i Wiel-

kiego Ksicia Konstantego w Warszawie, zdobyto si

w Wiedniu na nominacy ksicia krwi, Ferdynanda Wir-

temberskiego, w tytule cywilnego i wojennego gubernatora

Obojga Galicyi. Lecz niebawem achnito si na wasn
decyzy, nazbyt pono wyjtkow i ryzykown; powstrzy-

mywano, wnet zupenie odwoano wyjazd Wirtemberczyka

do Lwowa, i na jego miejsce, po staremu, wysano tutaj,

naprzód w charakterze zastpcy, wkrótce w penym
stopniu gubernatorskim, zwyczajnego biurokrat, rutyno-

wanego Hauera. Bya to okazowa starowiedeska figura

dygnitarska, w stylu »dobrych starych czasów «, » dobrego

cesarza Franza«, podug uwiconego wtedy szablonu fa-

szywej patryarchalnej »dobroci «, kiedy to, wstajc od

biurka po podpisaniu wyroków na szubienic, lub kaza-

maty Spielbergu dla patryotów wgierskich, lub woskich,

chadzao si pogodnie do Wurstelprateru popularyzowa

si z poczciwym ludkiem wiedeskim, albo do sali kon-

certowej sucha czuego kwartetu Haydna, lub paster-

skiej symfonii Beethovena. W zatchej atmosferze oby-
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czajowej i rzdowej ówczesnego Wiednia wyrós pierwszy

kongresowy wielkorzdca Galicyi, ów faszywy poczciwiec,

baron Hauer, bdcy bardzo gemuthlich nad modrym Du-

najem, a bardzo ungemiithlich nad szar Petwi, ukadny
i niezbdny subista wobec przeoonej wadzy, twardy

i niemiosierny rygorysta wobec podwadnej sobie trzody

ludzkiej, typowy karyerowicz urzdniczy dawniejszego,

a i póniejszego, austryackiego zakroju, bez wyszyci
uzdolnie ma stanu, bez szerszej myli polityka, prostym

jeno sprytem i sprawnoci biurokraty wznoszcy si

zwinnie i szybko, szczebel po szczeblu, od skromnego

stoka koncypienta a do wysokiego stanowiska prokon-

sula. Wychowaniec Kancelaryi Nadwornej i Izby Nadwor-

nej wiedeskiej dla spraw galicyjskich, dugoletni w tych

sprawach referent w wydziale dominiów, wczenie on

take znalaz sposobno zetkn si osobicie, na miejscu,

z sam Galicy, skd nasamprzód, czasu kampanii auster-

lickiej, jako umylny komisarz, a waciwie egzekutor ce-

sarski, potrafi wycisn niepomierne dostawy w naturze

na rzecz gromionej armii austryackiej, i skd, nieco pó-

niej, jako kierownik naczelny forsownej wyprzeday dóbr

narodowych, potrafi wydoby znaczny zasiek w goto-

winie na rzecz bankrutujcego skarbu austryackiego.

Z takiemi precedensami przychodzi pierwszy kongresowy

wielkorzdca lwowski. Dwóch zwaszcza rzeczy nauczy
si on doskonale w swojej wczeniejszej praktyce kance-

laryjnej i komisarskiej: centralizacyi i wyzysku. To te
obiedwie te nauki uczyni podwalin swoich omioletnich

rzdów w »restaurowanej « prowincyi galicyjsko-lodome-

ryjskiej, po dawnemu ptanej przez orodkow dyrektyw
wiedesk, po dawnemu uboonej przez ssc administra-

cy miejscow, w grzeczniejszym zapewne sposobie, w wol-
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niejszem tempie, lecz z dawn w gruncie rzeczy konse-

kwency i bezwzgldnoci.

Nastpc Hauera na gubernatorstwie Iwowskiem zo-

sta hr. Taaffe. To by znowu wielkorzdca cakiem od-

miennego gatunku. Mody, trzydziestoletni panicz; a ju
byy landrat w Bernie morawskiem, sdzia apelacyjny

w Wenecyi, prezes trybunau w Medyolanie, prezydent

gubernium w Karyntyi, nie potrzebowa w swojej karye-

rze trzyma si oburcz jednej specyalnoci subowej
i prowincyonalnej, jak dorobkiewicz Hauer; duo w^ygo-

dniej odbywa spacer awansowy po najrozmaitszych dy-

kasteryaci i krajach monarchii, awansujc oczywicie nie

dla jakichkolwiek wysug urzdniczych, lecz poprostu

dziki urodzeniu i dworskiej protekcyi; i oczywicie te,-

czy to przedtem na fotelu sdziowskim w Medyolanie, czy

teraz na gubernatorskim we Lwowie, równie mao trosz-

czy si o zgbienie tajników administracyi galicyjskiej,

jak i prawodawstwa lombardzkiego. Wyniosy, nieprzyst-

pny dla kornego obywatelstwa krajowego, zimny i lekce-

wacy wzgldem nieciekawych spraw krajowych, obja-

wi ywsze zajcie jedynie w zakresie nieustannych do-

chodze ledczo -policyjnych. Zreszt, za krótkotrwaej

trzechletniej bytnoci swojej we Lwowie, zdy take za-

znaczy pewne szczególniejsze zainteresowanie dla miej-

scowej ludnoci rusiskiej, wyrónianej troskliwie od po-

dejrzanego ywiou polskiego, ciganej pod skrzyda opie-

kucze c. k. gubernium lwowskiego, zanim, po dalszych

latach dwudziestu, podjt zostanie obszerniejsza próba po-

litycznego niejako upastwowienia tej ludnoci na rzecz

c. k. rzdu wiedeskiego.

Nakoniec trzecim z kolei gubernatorem Galicyi w cigu

niniejszego okresu zosta inny jeszcze magnat czeski, jesz:

cze modszy, dwudziestokilkoletni zaledwo, ks. Lobkowitz,
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czowiek skdind dobrych nawet iniencyi, ale tej samej^

co poprzednik, sfery towarzyskiej, podobnych kwalifikacyi

subowych, i podobnie, ani z dojrzaoci, ani z dowiad-

czenia, nie powoany bynajmniej do sprawowania donio-

sych i odpowiedzialnych czynnoci galicyjskiego wielko-

rzdcy. Ci ludzie, albo znali kancelarye wiedeskie, jak

Hauer, albo salony wiedeskiego Hofburgu, jak Taaffe,

czy Lobkowitz: aden z nich nie zna, nie móg i nie

chcia zna, ani te zna by obowizany, istotnych po-

trzeb yciowych niefortunnego szmatu osieroconej ziemi,,

oddanego w ich obce, nieczue i nieumiejtne rce. Rozle-

gy i ludny kraj polski, stanowicy waciwie najbardziej

skomplikowan i rónolit dzielnic rozbiorow, a std

najtrudniejsz do zdrowego zagospodarowania pod wzgl-

dem narodowociowym , wyznaniowym, ekonomicznym,^

w takich rkach takich rzdców prowincyonalnych i ich

stoecznych naddunajskich mocodawców, popychany by
w dalszym cigu, pod wszystkiemi onemi wzgldami, po

pochyoci najniezdrowszego rozwoju, albo raczej rozkadu,

skazany w dalszym cigu na wszechstronn, cik, ledwo

uleczaln, degeneracy polityczn i spoeczn.

Ten kraj, Galicya waciwa, w swoich nowych gra-

nicach kongresowych liczy u wstpu doby niniejszej nie-

spena póczwarta miliona mieszkaców. Byo w tem par
tysicy Ormian, kilkadziesit tysicy protestantów, dwa

kro z gór ydów: masa gówna, w równej niemal poo-

wie, po pótora miliona, czysto polskiej ludnoci rzymsko-

katolickiej, oraz przewanie rusiskiej ludnoci grecko-

unickiej. Caa ta wielka prowincya, reprezentujca doka-

dnie jedn ósm cz ówczesnej monarchii austryackiej,

pozostaa i nadal, na równi z innemi koronnemi posiado-

ciami niemiecko-slowiaskiemi, na równi z Tyrolem albo

Karynty, Istry albo Gorycy, pod bezporednim centrali-
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stycznym kierunkiem i cinieniem ogólnych wadz nadwor-

nych wiedeskich. Pozostaa nadal, pomimo wszelkich po-

rk kongresowych, w dotychczasowem swojem pooeniu

bezwasnowolnej kolonii, bezosobowego, przygodnego zbio-

rowiska kilkunastu cyrkuów, czy powiatów. Taki chara-

kter prowincyi galicyjskiej natychmiast po kongresie zna-

laz, midzy innemi, wcale dobitn ilustracy pod postaci

nader znamiennego aktu administracyjnego. Przywrócono

mianowicie niezwocznie, zniesione od przeszo wierci

wieku, poczenie administracyjne rzekomego Królestwa

Oalicyi i Lodomeryi z Ksistwem bukowiskiem. To by
niegdy pomys cesarza Józefa po pierwszej akwizycyi

rozbiorowej; nastpnie w krytycznej i dla Austryi dobie

Sejmu Wielkiego, askawie odwoany przez cesarza Leo-

polda, ze wzgldu na »róno jzyka i obyczaju tych

dwu krajów «: obecnie, pomimo, albo raczej w^anie dla

tego namacalnego wzgldu, skwapliwie odnowiony przez

cesarza Franciszka w pierwszych zaraz wygodnych dniach

Restauracyi. Tego rodzaju mechaniczne skojarzenie dwóch

odmiennych jednostek administracyjnych w celu tern sna-

dniejszego osignicia jednostajnoci organicznej, naleao

do najbardziej utartych i najulubieszych rodków owo-

czesnej apteki politycznej. Stary, wypróbovrany koncept

cigle w podobnych warunkach bywa stosowany. W tym

samym duchu i widokach, prawie równoczenie, jak po-

przednio nadmieni wypado, gdzieindziej jeszcze, w Pru-

sach restaurowanych, dokonane zostao na obszerniejsz

skal zespolenie administracyjne prowincyi zachodnio-

i wschodnio-pruskiej. Tym razem dla Galicyi chodzio

o przedmiot duo skromniejszy, o drobn Bukowin, czyli

jeden cyrku czerniowiecki, o przystawk jakich niespena

dwustu mil kwadratowych i trzechkro mieszkaców. Ale

rzecz sama, bd co bd, dawaa miar prawdziwych
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intencyi i zapatrywa rzdu cesarskiego. Nie mówic ju
o niepodanych w szczególnoci konsekwencyach, jak np.

o narzuceniu krajowi specyficznych niemieckich i dyzu-

nickich ywioów bukowiskich — przedewszystkiem ca-

kiem wyranie, a niezawodnie te cakiem wiadomie, po-

gwacon zostaa tutaj w swojej formalnej podstawie

ogólna, uwicona na Kongresie, zasada odrbnoci naro-

dowej dzielnic polskich, jako cile okrelonych i prawnie

rekognoskowanych, utrzymanych wprawdzie w podziale

politycznym, lecz uznanych w zwizku spoecznym, tery-

toryalnych czci skadowych byej Rzpltej polskiej.

Zlekcewaenie formalnej zasady wytycznej stano-

wio, rzecz prosta, jeden tylko krok na drodze systema-

tycznego, z góry uoonego obejcia i uniewanienia naj-

istotniejszych pochodnych sankcyi kongresowych. Najcel-

niejsza z tych sankcyi polegaa, jak wiadomo, na uroczy-

stem przyznaniu ludnoci polskiej trzech dzielnic »przed-

stawicielstwa i urzdze narodowych«. W takiem doso-

wnem brzmieniu wesza ona nie tylko do powszechnego

Aktu Zamknicia, podpisanego przez wszystkie osiem mo-

carstw kongresowych, lecz nadto, do przedwstpnego od

dzielnego traktatu, podpisanego przez Austry z cesarzem

Aleksandrem. Miecio si zatem tutaj dla Austryi nie tylko

jednostronne zobowizanie w zamian za gwarancy euro-

pejsk, lecz zarazem — podobnie, jak dla Prus za po-

wrót Wielkiego Ksistwa Poznaskiego — dwustronne zo-

bowizanie w zamian za powrót ziem galicyjskich od Ro-

syi i Królestwa Polskiego. acno przecie poradzono sobie

w Wiedniu z obejciem tego rodzaju niedogodnych zobo-

wiza umownych. Okupiono si patentem cesarskim

o »sejmie galicyjskim*. Wyszukano poprostu poród sta-

rych rupieci zeszowiecznych i w caej okazaoci przy-

OWA STULECIA T. 2 20
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wrócono do ycia star józefisk ordynacy sejmów po-

stulatowych dla Galicyi. Te t. zw. sejmy od wierci wieku

z gór nie byy zwoywane wcale, bez adnej zreszt

straty dla kraju. Obecnie, bez adnej dla kraju korzyci,

zostay powoane na nowo do bezcelowego istnienia. Zali-

czone do sejmu cztery stany: magnacki i rycerski, z wa-
cicieli ziemskich, posiadajcych indygenat i wasno ta-

bularn powyej okrelonego cenzusu podatkowego; du-

chowny z wyszych dostojników kocioa katolickiego roz-

licznych obrzdków; i miejski z dwóch deputatów miasta

Lwowa; dopuszczony równie w nastpstwie rektor uni-

wersytetu lwowskiego. Przy sejmie urzdowa stay Wy-
dzia stanowy, z deputatów od kadego stanu, w chara-

kterze instytucyi przygotowawczej i pomocniczej, jakote.

dla nadzorowania nad rozkadem podatków; gdy jednak

w rzeczywistoci wszystko naprawd zaatwiao si w kan-

celaryi prezydyalnej gubernatora. Wydzia, posiadajcy t
zalet, e miejsca deputackie byy patne, stanowi popro-

stu stae schronisko dla kilku synekurzystów, prónujcych
na koszt krajowy. Co si tyczy samego sejmu, zbiera si

on corocznie, jesieni, dla »obradowania «, pod przewodni-

ctwem gubernatora, a waciwie dla niemego wysuchania

wnoszonych z urzdu »postulatów* cesarskich, w których

ani jednej nie wolno byo zmieni litery i które nazajutrz

najspokojniej mona byo przeczyta w pierwszym lepszym

wistku publicznym, podane wczeniej do gazeciarskich

toczni drukarskich, anieli byy uchwalone przez sawetne

Stany. Nico zupena odrodzonego sejmu lwowskiego, bi-

jca w oczy ju z samej treci przepisów, zawartych

w »odnowicielskim« patencie cesarskim, bya nadto nieu-

stannie i niedwuznacznie wypominana wadzom miejsco-

wym w ostrzegawczych z Wiednia instrukcyach. Przed

zwoaniem pierwszego sejmu w padzierniku 1817 roku,
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odebra Hauer od Kancelaryi Nadwornej mocne zalecenie^

i w redakcyi wstpnych wniosków gubernatorskich, zaró-

wno jak ostatecznych zatwierdzajcych uchwa sejmo-

wych, przy wprowadzeniu postulatów rzdowych, »naley

rozmylnie {geflissentUch) unika wszystkiego, co mogoby
w Stanach wzbudzi urojenie (Wahn), jakoby od ich ze-

zwolenia byo zawisem opodatkowanie «; albowiem, »jak-

kolwiek w innych prowincyach — w Tyrolu, albo Sty-

ryi — pewne zwroty, a nawet rewersy monarsze, por-

czajce nietykalno przywilejów podatkowych, przysu-

gujcych tamecznym Stanom, s we zwyczaju i okazay si

nieszkodliwemi«, to jednakowo w Galicyi ustalenie podo-

bnych poj nie moe i nie powinno by dopuszczone.

Jasnem jest, i wobec podobnych warunków coroczne po-

siedzenia jesienne kilkunastu sejmów lwowskich, odpra-

wionych w przecigu niniejszego okresu, utraciy wszelkie

powaniejsze znaczenie i zeszy poprostu na lich i nie

dorzeczn dekoracyjn zabawk. Kiedy si wertuje chude

wolumina, napenione czcz formalistyk, albo bardziej

jeszcze czcz gadanin, gdzie uwieczone zostay drukiem

•Dziea «, czy te »Czynnoci « tych niefortunnych sejmów,

mimowoli traci si cierpliwo, o ile na miech si nie

zbiera. »Te Stany, miechu godne«, jak te sprawiedliwie

odzywa si o nich wiersz spóczesny, pozbawione zupenie

gosu we wasnych rzekomych »obradach «, nie wicej

take znajdoway posuchu za porednictwem swoich pe-

tycyi, kierowanych do tronu. Najpokorniejsze, najusilniej-

sze petycye sejmowe lwowskie w najprostszych, najnie

zbdniejszych rzeczach, bd byy zostawiane bez biegu,

bd wrcz odmownie z Wiednia uchylane. Niepodobna

byo doprosi si ani Towarzystwa Kredytowego, na wzór

poznaski albo warszawski, ani porzdnego wydziau le-

karskiego na wszechnicy lwowskiej, ani umiarkowania
20*
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stopy podatkowej, ani obnienia ceny soli rzdowej. Tym
sposobem, nie bdc ani prawodawc, ani nadzorc, ani

nawet skutecznym petentem w sprawach publicznych, re

staurowany sejm stanowy ostatecznie by niczem. Tak

przedstawiao si w praktyce Metternichowskiej zobowi-

zanie traktatowe i kongresowe, zacignite przez Austry;

tak wyglday przyobiecane »przedstawicielstwo i urz-

dzenia narodowe* w galicyjsko - lodomeryjskiem tuma-

czeniu.

Poczty w takim duchu system rzdowy wzgldem
upoledzonej prowincyi polskiej objawi od pierwszej chwili

nieprzyjazne swoje dziaanie we wszystkich gaziach ad-

ministracyi miejscowej. Zasadnicze, zakorzenione uprze-

dzenie rzdu wiedeskiego nie tylko przeciw wasnym
poddanym polskim w szczególnoci, lecz wogóle przeciw

samemu prawno-politycznemu i kulturalnemu pojciu pol-

skoci, ustalonemu na Kongresie, w kadej odtd wyst-

powao i szkodzio rzeczy. Ju na zewntrz uwydatnio

si wyranie i dotkliwie w nieprzyjaznym stosunku wadz
austryacko-galicyjskich wzgldem ssiedniego Królestwa

Polskiego. Dowiadczyy tego na sobie liczne i ywotne

sprawy demarkacyjne, likwidacyjne, handlowo-celne, za-

wieszone pomidzy Galicy a Królestwem, w rozwiniciu

nowych wzajemnych stosunków pokongresowych. Prowa-

dzone z najgorsz wol, jak z kamienia, ukady demarka-

cyjne, dopiero pod sam koniec, w 1829 zaledwie Voku,

ostatecznie udao si zaatwi. Ukady likwidacyjne z ty-

tuu nalenoci wzajemnych, równie przewlekane, raz ju
nieuczciw konwency, na niekorzy skarbu warszaw-

skiego, zamknite, dziki tylko energii Lubeckiego powtór-

nie podniesione, podobnie pod sam ostatek 1828 roku zo-

stay doprowadzone do koca; i wtody dopiero z gbokiej

kieszeni austryackiej udao si przynajmniej wydosta
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sumy fundacyjne zachodnio-galicyjskie w 1809 roku bez-

prawnie do Wiednia wywiezione. Ukady handlowo-celne

zgoa do adnego zadawalajcego nie przywiody rezul-

tatu; porczona na Kongresie stanowcza zapowied mi-

dzydzielnicowych uatwie przywozu i wywozu w penych

granicach byej Rzpltej, rozbia si o nieprzeamany opór

prohibicyjny rzdu wiedeskiego. Pozostaa Galicya i na-

dal, pomimo tamtej piknej zapowiedzi, okolona, tak samo

jak dotychczas, nieprzebytym na zewntrz murem zaka-

zów celnych.

Pogrona w ogólnoci, tak samo jak dotychczas, jak

od pierwszej chwili zaboru, od lat przeszo czterdziestu,

w zabójczem topielisku fiskalnej samowoli i ekonomicznego

rozkadu. Zaciskana coraz mocniej ruba podatkowa. Zie-

mianin galicyjski o kilkanacie, o szesnacie podobno razy,

ciszem obarczony brzemieniem podatkowem, anieli s-

siad z Królestwa Polskiego. W ten- to sposób, przy pomocy

nadto soli wielickiej i monopolu tytuniowego, skarb wie-

deski, w dalszym cigu, tak samo jak dotyczas, zasilany

corocznie znaczn nadwyk w gotowinie z bilansu wy-

ndzniaej Galicyi. Cigle przytem, po dawnemu, roztro-

pna zasada najoszczdniejszego nakadu wicie przestrze-

gana. Nawet instytucye rzdowe, starym obyczajem, w tym-

czasowych, zwykle poklasztornych, lokowane gmachach;

gdzieniegdzie tylko, z musu, wizienia i koszary najta-

szym budowane kosztem; z nowym ratuszem lwowskim

a dopiero do zawalenia si starej wiey czekano. Upadek

ekonomiczny kraju we wszystkich gaziach wytwórczo-

ci nieprzerwany i postpowy, a od rzdu dobrze i pogo-

dnie uwiadomiony. »Ogromne sumy — pisa Taaffe do

Kancelaryi Nadwornej w sprawozdaniu po objciu guber-

natorstwa — pyn std za granic za zboe i bydo«;

donosi o rabunkowej eksploatacyi lasów, jako jedynym.
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przymusowym w wielu miejscach, rodku ratunku dla wa-
cicieli ziemskich; stwierdza powszechne przesilenie w pro-

dukcyi rolnej i samym bycie stanu ziemiaskiego. W rze-

czy samej, ten kraj rolniczy ju w obecnym okresie zmu-

szony by sprowadza w znacznych ilociach zboe z Kró-

lestwa, bydo z Podola rosyjskiego, ju widmo godu ma-
jc za progiem. adna przecie od czujnych wadz austrya-

ckich ziemiastwu galicyjskiemu nie przychodzia pomoc;

odmówion mu wrcz zostaa, pomimo prób wielokrotnych,

niezbdna instytucya kredytowa ziemska, odmówione ulgi

podatkowe. Natomiast jego z robotnikiem wiejskim, ze

wspóobywatelem-chopem, mdrze psowane byy stosunki,

przy czynnym zwaszcza owego wanie Taaffego wspó-

udziale; a wic zjednoczono ostatecznie w rku wadz
administracyjnych wyczn jurysdykcy we wszelkich

sprawach poddaczych; biurokrat niemieckiego uczyniono

opiekunem i doradc wocianina polskiego: rzucono jado-

wite ziarno, któremu po latach dwudziestu trujcym plo-

nem wzej przeznaczono. O zbudzeniu przemysu wytwór-

czego w zbiedzonym kraju nie byo, oczywicie, mowy.

Rzadkie w tym kierunku próby ludzi dobrej woli, albo

wikszej przedsibiorczoci, starannie od rzdu byway
tumione. Niektóre pocztkujce, a bardziej obiecujce,

wyroby galicyjskie przymusowo do Wiednia dla ostemplo-

wania kierowano; jednym takim przemylnym przepisem

odrazu, rzecz prosta, zabijano produkcy miejscow, nie-

zdoln przenie dodatkowych, tam i z powrotem, kosztów

transportowych. Niemoliwym zreszt zgoa okazywa si

wszelki na wiksz skal ruch przemysowy w kraju,

wyssanym doszcztnie z kapitaów i, zamiast zasiku i za-

chty od pastwa, dwigajcym rozmylne hamulce i za-

zdrosn nieufno rzdow. Istotnie, w dalszym cigu tra-

ktowa rzd wiedeski Galicy poprostu jako koloni bar-
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barzysk dla zbytu wytwórczoci przemysowej starych

koronnych ziem cesarskich, wzmoonej obecnie i protego-

wanej z chwil przywrócenia pokoju. Kiedy jeszcze w sa-

mym roku kongresowym ufundowano w takiej mianowicie

myli wielki zakad naukowy politechniczny w Wiedniu,

natomiast Sejm galicyjski nie móg doprosi si dla Lwowa
nawet skromnej szkoy tecznicznej, na wzór Grazu, lub

Pragi.

W ogólnoci zreszt, co si tyczy dziedziny wycho-

wawczej, przez cay okres niniejszy zupenie wiadomie

i konsekwentnie trzymano cae szkolnictwo galicyjskie

w stanie, godnym politowania. Okoo trzystu szkó elemen-

tarnych ludowych, trzydziestu trzyklasowych normalnych

miejskich, dziesiciu gimnazyów, o liczebnie ograniczonej

frekwencyi, z jzykiem wykadowym niemieckim, z czysto-

niemieckiem ciaem nauczycielskiem — taki przedstawia

si naówczas iloczyn dobrodziejstw kulturalnych, zlewanych

na Galicy w dziedzinie wychowania publicznego ojcow-

sk rk Austryi metternichowskiej. Doda tutaj wypada

uniwersytet lwowski, pod now nazw Franciszkaskiego,

zamiast dawnego Józefiskiego, ponownie otworzony wkrótce

po Kongresie; wykady wszake wycznie odbyway si

po acinie; katedra jzyka i literatury polskiej dopiero po

dziesiciu latach, w najskromniejszym nadto zakresie,

przyznana zostaa, a jednoczenie ten podarunek wicej

ni zrównowaony przez zaprowadzenie niemczyzny, jako

powszechnego odtd jzyka wykadowego na wydziale fi-

lozoficznym. Caa wszechnica lwowska, jednem sowem,

staa si nowem narzdziem w subie wynarodowienia

i germanizacyi, nowym rodkiem ochronnym, zaszczepio-

nym modziey krajowej przeciw zarazie akademickiej

warszawskiej i wileskiej. Cenzur ksiek i czasopism

z gubernatorskim wydziaem policyi zczono, w doskona-



- 312 —

ej harmonii z duchem kierowniczym, wychodzcym z biur

stoecznych osawionego naczelnika policyi wiedeskiej

niezrównanego Sedlnitzkiego, oraz pierwszego ministra

spraw wewntrznych, gbokiego Sauraua, wyuczonego

w Medyolanie, jak tropi i tpi niewczesne zachcianki na-

rodowociowe. Dobadywani te bywali ostro we Lwowie

nieletni gimnazici w sprawach ledczych o przestpstwa

karbonarskie; w polskich dziennikach mód poszukiwano

i umiercano zbrodnicze polityczne polskie intencye; wy-

raz »Polak « bez pardonu z druku wymazywano; zgoa

pimiennictwu polskiemu w obrbie supów galicyjsko-lo-

domeryjskich mono rozwoju i wprost istnienia ode-

brano.

W dziedzinie wyznaniowej i nadal, a w najpierwszym

rzdzie, uczestniczya Galicya we wszystkich konsekwen-

cyach osobliwszego, obosiecznego systematu kocielno- poli-

tycznego, jaki obowizywa w Austryi kongresowej za rz-

dów Franciszka i Metternicha. Gboka nieufno obu-

stronna, pod powok jaknajlepszej zayoci wzajemnej;

taia si, w znacznej czci doby niniejszej, pomidzy Wa-
tykanem a Hofburgiem. Odczuwaa Kurya swoj zawi-

so od wszechwadztwa austryackiego na pówyspie; do-

patrywaa si intencyi wiedeskich obsadzenia samego

Rzymu pod pozorem tumienia spisków woskich; widziaa

naocznie wojsko cesarskie, obozujce u stóp Monte Mario.

Nie smakowa, z drugiej strony, kanclerz austryacki w po-

pularnoci rzdzcego kardynaa sekretarza stanu; w Con-

salvim dosuchiwa si Wocha, nieomal karbonara; nie

pochwala ani wieego konkordatu z Królestwem Pol-

skiem, ani te wielu innych szczegóów wspóczesnej poli-

tyki papieskiej. Zjeda wprawdzie cesarz austryacki na

Wielki Tydzie|do Rzymu; brat cesarski, arcyksi, kad
kapelusz kardynalski; kanclerz cesarski owiadcza si



— 313 —

powolnym sug i gorliwym opiekunem Kocioa. Wsze-

lako, ilekro do realnych dochodzio sporów, czy to o no-

minacy biskupów w Lombardo-Wenecyi, czy o kompe-

tencye duchowne w Galicyi, czy w jakiejkolwiek zasadni-

czej sprawie domowej, wówczas Franciszek I okazywa

si równie nieprzystpnym, jak nieboszczyk Józef II, ks.

Metternich niemniej twardym od nieboszczyka Kaunitza.

»Chciabym mie Ojca witego pierwszym swoim arcy-

biskupem — odezwa si cesarz po swoich odwiedzinach

u Piusa VII — aeby módz go obróci przeciw przesa-

dnym uroszczeniom Kury i rzymskiej «. To te istotnie

wszelkie usiowania Kuryi w celu odmiany stosunków ko-

cielno-politycznych, panujcych w Austryi owoczesnej,

pozostay zgoa bezowocne, i dugie w tym kierunku roko-

wania konkordatowe nie doprowadziy na razie do niczego,

oprócz chyba bulli, potpiajcej karbonaryzm, a uzyska-

nej przez rzd cesarski poniekd na rachunek onych bez-

podnych rokowa.

Kocielna polityka metternichowska, szczególniejsze

poczenie ortodoksyi i absolutyzmu, jeli opakane daa
wyniki we wszystkich krajach monarchii,, nigdzie przecie

szkodliwszego nie wywara wpywu, anieli na gruncie

galicyjskim. Wniesiono tutaj — wedle dobitnej definicyi

ksidza Polaka — nieznane dotychczas »potworne pojcie

c. k. katolickiej religii «. Duchowiestwo miejscowe zdegra-

dowano na c. k. biurokracy w sutannie, — koció — na

fili lwowskiej kancelaryi gubernatorskiej. cieniono jak-

naj mocniej, o ile cakiem nie wykluczono, sub wycho-

wawcz ksidza polskiego w polskiej szkole redniej i lu-

dowej, w samym nawet zakresie nauki religii; jeden tylko

poniekd uczyniono wyjtek dla Towarzystwa Jezuso-

wego — nie bez uwzgldnienia zapewne jego wieego
wspózawodnictwa z narodow dnoci wychowawcz
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Akademii wileskiej i Szkoy krzemienieckiej — kiedy to,

w kilka lat po Kongresie, po wydaleniu Ojców z Litwy

i Woynia, z uprzedzajc gocinnoci przyjto ich w Gra-

licyi i gimnazyum tarnopolskie im powierzono. Forytowano

na biskupstwa galicyjskie wychowaców, wyszych z by-

ych, wojujcych z Kocioem, józefiskich Seminaryów

generalnych, a przy infule zaszczycano ich zarazem i wi-

zano tytuem radców tajnych cesarskich. Wybierano sta-

rannie co zdatniejsz modzie, sposobic si do stanu

duchownego, usuwano j od wpywów krajowych i wy-

prawiano na edukacy do nowego, czysto niemieckiego

i czysto rzdowego Zakadu dla ksiy wieckich w Wie-

dniu. Natomiast miejscowe seminarya duchowne rzymsko

katohckie we Lwowie^ Przemylu, Tarnowie, obsadzano

niemieckiemi urzdowemi figurami profesorskiemi, sprowa-

dzonemi z Wiednia; nad caym zreszt rozkadem nauk

i sam wewntrzn dyscyplin seminaryjn roztoczono

cisy dozór i kierownictwo wadz rzdowych, a nawet

w szczególnoci wadzy policyjnej. Nie day dugo na sie-

bie czeka fatalne owoce takiego posiewu. Z faszyw,

z adn dla pastwa korzyci, poszkodowany zosta ci-

ko Koció, poszkodowany przedewszystkiem na dugie

lata kraj. »Znione duchowiestwo — eby znowu uy
w konkluzyi mocnych i prawdziwych wyrazów ksidza

-

dziejopisa — do rangi urzdniczej, bdce jakoby uzupe-

nieniem policyi gubernialnej, czstk armii, która podtrzy-

mywaa tron cesarza, pomocnikiem stray finansowej prze-

ciw kontrabandzie i audy toryatu wojskowego przeciw de-

zerterom,... nie janiao ju w Galicyi ani nauk, ani wy-

sokiemi cnotami; wcignite w jarzmo urzdnicze, jako

kóko machiny administracyjnej, nie czuo ju w sobie

gosu obowizku, który do pracy, powice i wytrwaoci

w ssiednich prowincyach polskich powoywa «.
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Tak, z którejkolwiek uwaana strony, w tym pitna-

stoletnim okresie kongresowym, z jednakowo zabójcz

konsekwency rozkadowa gospodarka metternichowska

dokonywaa materyalnej i moralnej ruiny najwicej wów-

czas upoledzonego ze wszystkich odamów dzielnicowych

polskich. Wprawdzie niepodobna byo zabi niewyczerpa-

nej, przyrodzonej potgi ywotnej kraju. Poród tak li-

chych warunków bytu, zyskaa przecie Galicya w tym

smutnym okresie okrgy milion mieszkaców, a wic pod

koniec tego fatalnego pitnastolecia liczya ju okoo pó-

pita miliona ludnoci. Wszake pooenie materyalne tej

zwikszonej ludnoci w zuboonym kraju byo cisze, ni
kiedykolwiek. Za niemniej dotkliw, jeli nie gbsz je-

szcze i boleniejsz od materyalnej, bya klska moralna.

Zapado obficie, z rki rzdu, nasienie deprawacyi naro-

dowo-politycznej na wszystkie zagony ycia krajowego

i wszdzie, pod okiem rzdu, rycho duszcym wybujao

kkolem. Stan obywatelski, reprezentujcy wówczas we
wszystkich dzielnicach istot spoecznoci narodowej, stan

najwyej wówczas narodowo uwiadomiony, i std najwy-

ej przed narodem poczytalny — tutaj, w Galicyi owo-

czesnej, znalaz si pod najsilniejszem cinieniem znieczu-

lajcych, lub wrcz znieprawiajcych wpywów rzdo-

wych. W szczególnoci nowa pót-magnaterya wród szla-

chty galicyjskiej, nowe pó-pastwo wród tutejszego oby-

watelstwa, wyrose na dobrach koronnych, skupowanych

ze skarbu austryackiego za bezcen, na arystokratycznych

tytuach, otrzymywanych z kancelaryi austryackiej za

wier taksy, okazao si najpodatniejszym ywioem dla

tamtych demoralizacyjnych wpywów. Ale i zdrowsze,

i lepsze ywioy, niedo odporne, nie uchroniy si w po-

danej mierze od zakaenia, lub przynajmniej od jawnego

zniedonienia samowiedzy narodowo-politycznej. Dobijano
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si na wycigi o dygnitarskie godnoci wielkich czy ma-

ych ochmistrzów, sokolników, kredencerzów cesarskich.

Popisywano si mundurem stanowym, »pozwolonym, jako

osobliwsze wiadectwo aski monarszej*. Posyano synów

do miejsc stypendyalnych w Terezy^num, albo akademii

wiedeskiej. Uczczono wdzicznie kadego z trzech kolej-

nych gubernatorów cudzoziemców, cho co najwyej który

z nich móg by mniej zym od innych, aden nie móg
by lepszym: owó uczczono kolejno, bez rónicy, wszyst-

kich, jednego pami uwieczniajc przez stypendyum oby-

watelskie, drugiemu ofiarujc medal pamitkowy, trze-

ciemu suc indygenatem krajowym. Aeby naleycie

oceni charakter i warto tych i podobnych objawów,

starczy do nich przyoy najprostszy sprawdzian poró-

wnawczy, starczy bodaj zestawi ówczesnego ducha pu-

blicznego w Królestwie Galicyi i Lodomeryi ze cile ró-

wnolegym nastrojem w takiem Królestwie Lombardyi

i Wenecyi, na drugim kracu monarchii habsburskiej

lecz wród cakiem analogicznych warunków prawno-pa-

stwowej presyi i moralno-narodowego obowizku. Starczy

chociaby przypomnie pikne i staroytne nazwiska Con-

falonierich, Pallavicinich, Belgiojosów i tylu innych wiel-

kich patryotów, nieszczliwych, przedwczesnych bojowni-

ków o wyzwolenie Woch z pod austryackiego jarzma

wstpujcych wtedy na stopnie szafotu, albo morzonych

godem w ciemnicach Spielbergu, a zarazem przez wznio-

se swoje powicenie godnie okupujcych dla szlachty

i arystokracyi woskiej nalene jej przodujce stanowisko

w narodzie i narodowej opinii publicznej, w tych-to sa-

mych wanie beznadziejnych latach niniejszej kongreso-

wej doby.

Owó, cile równoczenie, w tej samej zupenie

chwili, wobec takich nadzwyczajnych naocznych przyka-
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dów, gdzieindziej tak niedaleko, w obrbie przeciwlegej

dzielnicy austro-polskiej — nie mówic ju o jakiejkol-

wiek niewczesnej niepodanej inicjatywie czynnej —
aden nawet odwieajcy i szerszy mylowy powiew sa-

mowiedzy prawa i godnoci narodowej nie poruszy, nie

rozprzestrzeni martwej i cinitej atmosfery prowincyo-

nalnej. Skurczao si tutaj, owszem, coraz wyraniej po-

jcie ducha publicznego do jakichci specyficznych kszta-

tów galicyjsko-lodomeryjskich; coraz jawniej zatracao si

-czucie z powszechnoci; coraz widomiej saba wrali-

wo na ogólniejsze sprawy zakordonowe, nie tylko w cza-

sie powszednim, lecz nawet wobec najbliszego miertel-

nego przesilenia i miertelnej potrzeby dzielnic ssiedz-

kich. Doskonalia zreszt i na wszelki sposób uzupeniaa

wszechstronnie swoje dzieo systematyczna akcya rzdowa.

Wgryzaa si i wsczaa wnikliwie we w^szystkie warstwy

i pokady spoecznego ustroju. Wciskaa si pomidzy
pana a chopa, pasterza a trzod duchown, Polaka a Ru-

sina. Rozbijaa pokój pomidzy narodowociami, pomidzy

wyznaniami, pomidzy stanami. Prowadzia konsekwentnie

mnogiemi drogami do jednego kocowego celu, do osta-

tecznego rozprzenia duchowego caoksztatu prowincyi,

do duchowej atomizacyi kraju. Nie dokoczya tej roboty

zaledwo j naleycie napocza u zamknicia niniejszej

ery kongresowej. Wykoczenie i zastosowanie waciwe
miao przypa dopiero dobie nastpnej. Zstpowa miaa
jeszcze Galicy a, stopie po stopniu, a do najniszych,

najokrutniejszych krgów potpieczych nieubaganej admi-

nistracyi metternichowskiej, na samem dnie legn okrwa-

wiona, i przez dugie póniejsze lata w mce i mrokach

lepszej doczekiwa si doli.

W samym rodku toczcych si dokoa wielkich

spraw dzielnicowych rozgrywaa si tymczasem maa tra
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gikomedya maej Rzeczypospolitej Krakowskiej. Uznano

na Kongresie wiedeskim Kraków wraz z okrgiem »na

wieczne czasy « za »miasto wolne, niepodlege i cile neu-

tralne«, pod wspóln protekcy trzech mocarstw rozbio-

rowych. Osobliwszy nowotwór polityczny i midzynaro-

dowy osobliwsze mia koleje. Aeby ich sens gbszy prze-

nikn, naley uprzytomni sobie precedensa sprawy kra-

kowskiej. Bya bowiem od dawniejszej ju daty taka

sprawa, zrodzona jeszcze pod koniec poprzedniego wieku

i doby podziaowej. Bya wtedy midzy Austry a Pru-

sami. Wynikaa z samego szczególniejszego, rodkujcego

pooenia miasta. Równie blizko z Krakowa do Lwowa,

Poznania i Warszawy. Std przy trzecim podziale wyci-

gny po Kraków rk zarówno Prusy, jak Austrya. Prusy,

stojc wówczas w Poznaniu, a wkraczajc do Warszawy,

wielkim gosem dopominay si Krakowa, jako rzeczy, so-

bie przynalenej. Demonstroway gono, e jest on im

niezbdny dla zabezpieczenia Górnego lska. A pewnie

take rozumiay in petto, e moe by niezbdny na wy-

padek urzeczywistnienia pruskiej myli wszechpolskiej, ja-

kiej wtedy nie pozbywa si jeszcze cakiem gabinet ber-

liski. Z drugiej strony, równie dobitnie swoje roszczenia

popieraa Austrya. Demonstrowaa, e podobnie musi my-

le o zabezpieczeniu lska Dolnego, e zreszt z Kra-

kowa nie bliej do Poznania, ni — do Wiednia. Zaarte

o to poszy spory. Sceny mocno burzliwe, do uciesznoci

gwatowne, odegray si wówczas za stoem podziaowym

petersburskim, pomidzy penomocnikami austryackim

i pruskim, o krakowskie jabko niezgody. Swojem prze-

monem uos ego umierzya krzyki Prusaka i spór na

korzy Austryi rozstrzygna cesarzowa Katarzyna. Ta-

kim sposobem natenczas bya wesza Austrya do Kra-

kowa, gdzie utrzymaa si nastpnie zaledwo o par lat
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duej, ni Prusacy w Poznaniu, i dokd o lat trzydzieci

póniej miaa powróci, ni tamci do stolicy wielkopol-

skiej. W Wiedniu, na Kongresie 1815 roku, zgoa ju inne

w tej materyi byo pooenie, anieli w Petersburgu, przy

podziale 1795 roku. Zasza mianowicie ta kapitalna od-

miana, e w Warszawie, zamiast Prus, stana Rosya.

Zreszt podówczas wojska rosyjskie stay równie zaog
w samym Krakowie. Przybywa, z natury rzeczy, trzeci

do Krakowa konkurent: cesarz Aleksander.

Wskazane byy poprzednio, we waciwym miejscu,

trudnoci wyszego rzdu, które na Kongresie zmusiy ce-

sarza Aleksandra do cienienia pierwotnej szerszej zapo-

wiedzi odnowicielskiej do szczuplejszych rozmiarów Kró-

lestwa Polskiego. Te trudnoci, midzy innemi, stany
take na przeszkodzie wcieleniu Krakowa do Królestwa.

Skoro zwrócono Pozna, trudno byo Kraków zatrzyma.

Stworzenie Rzeczypospolitej Krakowskiej, bdce, wedle

sów pierwszego jej prezesa senatu, »skutkiem krótkiego

nieporozumienia midzy dworami «, byo w rzeczywistoci

jedynem wyjciem z wynikego draliwego dylematu.

Uwalniajc narazie od wydania miasta w rce Austryi,

albo Prus, a zarazem formalnie omijajc zakwestyonowane

wcielenie go do Królestwa, takie porednie rozwizanie

faktycznie zostawiao Aleksandrowi wpyw górujcy na

dalsze losy miejskiej republiczki, otwierao mono mo-

ralnego oddziaywania, za jej porednictwem, na ssiednie

dzielnice; austryack i prusk, nie zamykao wreszcie

ewentualnoci póniejszego zczenia z Królestwem Pol-

skiem, w sposobniejszej kiedy porze, moe w wypadku
zasadniczej przyszej rekonstrukcyi sprawy i karty pol-

skiej. Wszelako, jeli takie — w fazie pocztkowej —
byy denia polityki rosyjskiej w tym przedmiocie, to

natomiast, oczywicie, we wprost przeciwnym kierunku,
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ku sparaliowaniu onyeh dnoci, zmierzay intencye

dwóch pozostaych dworów protekcyjnych: austryackiego

i pruskiego, dotychczas tutaj midzy sob wspózawodni-

czcych, obecnie zczonych wspóln grob oskrzydlenia

przez trzeciego przewanego wspózawodnika. To wszystko

przecie — powtórzy potrzeba — odpowiadao dopiero

pierwotnej, pocztkowej fazie sprawy niniejszej, to znaczy,

jej postawieniu i przebiegowi w pierwszem picioleciu

kongresowem. Tak dugo, mianowicie, jak okazane, wiel-

kie, powszechniejsze przedsiwzicia trzymay si cesarza

Aleksandra. W nastpstwie, kiedy, jak wyjaniono, doko-

naa si zasadnicza depresya i odwrót w ogólnej polityce

cesarskiej, równie i sprawa krakowska utracia pierwotny

charakter, puszczona luzem przez Rosy, zdana na wspóln

potrójn zgod, zdana ostatecznie na ask austryack.

W ramach tego dwoistego stosunku .wzajemnych stanowisk

protektorskich zawary si losy istotne Rzeczypospolitej

Krakowskiej. Tutaj tkwi rdze polityczny rzeczy. Reszta —
to tylko licha zaciankowa komedya.

Caoksztat republiki stanowia ludno niespena

stutysicy mieszkaców, w czem okoo jednej czwartej

w samem miecie, okoo trzech czwartych w okrgu kra-

kowskim, obejmujcym nieco ponad 20 mil kwadratowych.

Obdarzony zosta ten drobnoustrój a dwiema kolejno

konstytucyami, z których pierwsza, zasadnicza, nadana

w Wiedniu przez samych monarchów, jako cz inte-

gralna podziaowych umów kongresowych, waciwie ni-

gdy nie pozyskaa mocy obowizujcej, a natomiast druga,

t. zw. »rozwinita«, nadana po trzech latach w Krakowie

przez penomocników protektorskich, wyobraa miaa

rzeczywiste prawo publiczne Rzeczypospolitej. Rzd wa-

ciwy by w rku senatu, z dwunastu czonków, w poo

wie doywotnich, w poowie czasowych, oraz równie cza-
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sowego prezydenta. Wszake roczny tylko, z pierwotnej

litery prawa, termin urzdowania senatorów praktycznie

do lat kilku przeduono; na prezydencyi przez cae obe-

cne pitnastolecie jedna utrzymaa si osoba. Obiór pre

zesa i omiu senatorów nalea do Izby poselskiej; pozo-

staych czterech — w poowie do kapituy katedralnej,

w polowie do uniwersytetu Jagielloskiego. By wic dwa-

kro liczniejszym od spólczesnego rzdu warszawskiego,

.J^od tamecznej Rady Administracyjnej, ten osobliwy, trzy-

nastogowy rzd senatorski krakowski. Izba poselska ska-

daa si z obieralnych reprezentantów gminnych po je-

dnym z kadej dwutysicznej gminy miejskiej i póczwar-

tatysicznej wiejskiej, a nadto z dziewiciu delegatów, po

trzech, od senatu, kapituy i uniwersytetu, oraz szeciu

urzdników pojednawczych (magistrats conciliateurs), pod

prezydency jednego z delegatów senackich. A wic w po-

równaniu do spólczesnego Sejmu warszawskiego, biorc

w rachub wzajemny stosunek ludnociowy, przeszo dzie-

sikro byo liczniejszem to osobliwsze, poselsko-delega-

cyjno-sdownicze zgromadzenie sejmowe krakowskie. Zbie-

ra si miaa Izba w kocu kadego roku — a wic ju
z litery po dwakro, faktycznie czterykro czciej ni
w Warszawie — na czterotygodniowe obrady, dla uoe-
nia budetu, sprawdzenia rachunków rzdowych, roz-

trzsania nowel prawodawczych, obioru senatorów i s-

dziów. Prawo wyborcze czynne, bezporednie, posiadali

czonkowie duchowiestwa wieckiego, profesorowie uni-

wersytetu i innych szkó publicznych , celniejsi uczeni

i artyci, kupcy hurtowni i fabrykanci — zapisani do

giedy — wreszcie waciciele dóbr nieruchomych, —
lecz tylko powyej pewnej oznaczonej normy podatku

gruntowego — ograniczenie w konstytucyi warszawskiej
21OW STULECIA. T. II.
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nieznane. Wocianie okrgu krakowskiego, acz nie uwa-
szczeni, uywali jednak poredniego prawa wyborczego

czynnego, i z kadej wsi powyej dziesiciu dymów wie-

niaczych — wszake o tyle, o ile niemasz w niej upra-

wnionego wyborcy bezporedniego — posyali jednego

zbiorowego, penomocniczego wyborc do waciwych
zgromadze gminnych. Jakkolwiek w nader cienionej

postaci, ostrona w brzmieniu prawa i mao skuteczna

w praktyce miejscowej, miecia si przecie tutaj nadzwy-

czaj doniosa nowo zasadnicza: pierwsza próba udzielenia

praw politycznych wociastwu dzielnic polskich. Bya to

inowacya zasadnicza wzgldem wspóczesnych przepisów

konstytucyjnych warszawskich, wyczajcych w ogólnoci

wocian^ jako nie-wacicieli, od wykonywania praw poli-

tycznych: a podnie naley, e ta inowacya, nieobecna

w pierwotnym tekcie wiedeskim, wprowadzona dopiero

do drugiej, rozwinitej konstytucyi krakowskiej 1818 roku,

zbiegaa si najdokadniej z pomysami uwaszczenia wo-
cian, snowanemi wtedy przez Aleksandra, i najpewniej

te z jego kierowniczej wysza inicyatywy. Religia rzym-

sko-katolicka ogoszona bya »krajówk «, nie »pastwow«,
jak dotychczas za Ksistwa, kiedy natomiast bya nawet

zrównana z innemi wyznaniami chrzecijaskiemi we
spóczesnej konstytucyi w^arszawskiej. ydzi w wykony-

waniu prerogatywy politycznej byli zawieszeni. Stwier-

dzono zreszt równo wszystkich obywateli przed pra-

wem zwyczajnem, bez rónicy wyznania i stanu. Potwier-

dzono nadto oddzielnie wolno osobist i swobod prze-

siedlania wocianina, uznano domniemany z prawa dwu-

stronny charakter umowny jego stosunku wzgldem dzie-

dzica. Porczono niepodlego sdownictwa, zakaz konfi-

skaty, wolno druku. Zapewniono odbywanie wszystkich
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czynnoci prawodawczych, rzdowych, sdowych, w j.

zyku polskim.

Od pierwszego wejrzenia bije w oczy raca, niedo-

rzeczna, poprostu mieszna dysproporcya pomidzy zni-

kom objtoci i treci efemerycznego ciaa pastwo-

wego, jakiem byo wolne miasto Kraków, a rozmiarami

i caym zakrojem cikiego ustawodawczego przyboru, ja-

kim ono zostao obadowane. Nic podobnego dotychczas

nie widziano w innych miastach wolnych, w Gdasku,

Frankfurcie, czy Hamburgu; i nawet stara Wenecya,

wadczyni mórz, ongi dawaa sobie rad za pomoc zna-

cznie pono prostszej machiny rzdowej. Zreszt, do wyli-

czonych kó i kóek machiny krakowskiej dodaby jeszcze

potrzeba sporo innych pobocznych, mniej lub wicej cza-

sowych, a znakomicie komplikujcych cao. Bya tedy

nasamprzód Komisya Organizacyjna, zoona z penomo-

cników trzech rzdów protektorskich, i urzdujca bez

przerwy, a waciwie rzdzca, przez pierwsze trzy lata

istnienia »wolnego* miasta. Byo przy niej osobno a osiem

komitetów organizacyjnych miejscowych. Bya nastpnie

staa konferencya trzech rezydentów protektorskich, wtr
cajca si do wszelakich spraw i notyfikujca swoj wol
senatowi i Izbie. Byy obok zwyczajnych sejmów porzd-

kowych nadzwyczajne sejmy prawodawcze. Byy nieu-

stanne wybory, a to do Izby, a to do senatu, a to do s-

dów, wieczne obrady, rozprawy i zatargi, cige odwoy-

wanie si do mocarstw ociennych. Byo jakie sztuczne

i nienormalne podniecenie ycia publicznego, jaka gor-

czkowa, niepodna, a niestrudzona politykomania, karmica

si nieskoczon gadanin i pisanin, bya w ostatecznym

wyniku nico ekonomiczna i moralna, bya anarchia

administracyjna i polityczna. Owó taki wanie stan rze-

czy odpowiada jaknajlepiej zakulisowemu spózawodnictwu
21*
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protektorów, bdcemu od pierwszej chwili istotn spr-

yn kierow^nicz spraw Rzeczypospolitej Krakowskiej.

Pierwszym prezesem senatu, z polecenia Adama Czarto-

ryskiego, zosta mianowany od cesarza Aleksandra jeszcze

na Kongresie wiedeskim Stanisaw Wodzicki, byy o-
nierz Kociuszkowski, pod koniec za Ksistwa prefekt de-

partamentu krakowskiego, zacny osobicie czowiek, daw-

niej dobrze zasuony obywatel, ale zarówno z charakteru,

jak z gowy, redniej zaledwie tgoci, przenikniony le

pem uprzedzeniem stanowem, niezdolny otrzsn si ze

wzgldów i wzgldzików partykularza, bez jasnego po

gldu na istotne pooenie kraju, có dopiero narodu wo-

gólnoci.

Wprowadzi on do pierwszego skadu senatu dwóch

tylko mieszczan, a i to figurantów; zreszt na krzesach

senatorskich osadzi samych przedstawicieli szlachty i du-

chowiestwa. Przypomnie tutaj wypada, e cztery pite

ówczesnej dyecezyi krakowskiej leao w obrbie Króle-

lestwa Polskiego; biskup krakowski, najpierw wprost no-

minowany przez cesarza Aleksandra, jakkolwiek skutkiem

negocyacyi spornej, wszcztej ze strony austryackiej,

uznany zosta w 1820 roku za poddanego mieszanego, nie

przestawa jednak a do koca zasiada w senacie war-

szawskim. Takim sposobem rzd waciwy wolnego mia-

sta, wcielony w senacie tutejszym, wyobraa wpywy
polsko-rosyjskie, pod staem Wodzickiego przewodnictwem,

zachowanego przy prezydyum a do upadku Królestwa.

Taki stosunek, z ogólniejszego stanowiska, by zapewne

ze wszechmiar usprawiedliwiony w cigu pierwszego kon-

gresowego piciolecia, póki trwao obiecujce usposobienie

cesarza Aleksandra i póki sprawy wewntrzne Królestwa

normalnym rozwijay si tokiem. Atoli w nastpnych la-

tach, wobec odmiennych i pogorszonych z gruntu warun-
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ków tamecznych, wynikay z takiego stosunku rozliczne

nader niewaciwe konsekwencye, a zarazem cige, i na-

dal praktykowane, reminiscencye i odwoywania si Wo-

dzickiego do protekcyi cesarzy Aleksandra i Mikoaja,

przybray poniekd wcale niepodany charakter. Z dru-

giej strony, nie zaspaa sprawy przeciwna spózawodni-

czca akcya protekcyjna. Skoro cesarz rosyjski a król

polski mia za sob szlacht i duchowiestwo, oraz rzd
senatorski krakowski, natomiast Austrya i Prusy usioway

uczyni przeciwwag w swoich rkach krakowskie mie-

szczastwo i Izb poselsk. Zrczny penomocnik pruski

w Komisy i Organizacyjnej, dobry znawca rzeczy i duchów

Polski, byy sdzia w Kaliszu za czasów pruskich, prze-

mylny i dowcipny, Reibnitz, pierwszy znakomicie zogni-

skowa te usiowania. Jego narzdziem zosta Walenty

Litwiski, niegdy adwokat, potem prokurator, ostatecznie

sdzia apelacyjny, profesor prawa karnego i rektor

wszechnicy krakowskiej, zdolny, city, popularny, ambitny

a wróg osobisty Wodzickiego.

Wnet, dziki takiego rektora natchnieniom, staroytny

uniwersytet Jagielloski sta si nietyle przybytkiem nauki

polskiej ile gow zaciankowej fakcyi politycznej. Pod

kierunkiem i dziki agitacyi Litwiskiego, weszo piciu

profesorów czynnych do senatu, dziesiciu do Izby posel-

skiej. Ustalia si opakana kumulacya zawodu naukowego

z politycznym, a raczej naprawd posza w kt nauka

i górne posannictwo »rzdu dusz« modocianych, dla

ndznych ambicyi, poswarów i targów paskiej polityko-

manii. Zachowao si skandaliczne wiadectwo tego szcze-

gólniejszego akademickiego zamienia: projekt nowej or-

ganizacyi uniwersyteckiej, wypracowany przez owoczesny

miejscowy komitet akademicki. Do powiedzie, e w tym

swoim projekcie ci panowie, inspirowani przez penomo-
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cnika pruskiego, opucili zupenie prawo polskie i history

prawa polskiego na wydziale prawnym, a dzieje Polski

na wydziale filozoficznym, e zaniedbali zabezpieczenia

najcenniejszych przywilejów i rygorów naukowych, przy-

sugujcych wszechnicy, e upomnieli si tylko o jeden,

to jest przywilej szlachectwa osobistego dla profesorów

zwyczajnych a dziedzicznego dla wysuonych, jedynie

wida szacowny w oczach tych rzekomych przedstawi-

cieli nauki i demokracyi. Oni-to take w niniejszym kapi-

talnym swoim projekcie wymylili now godno »konser-

watorów* uniwersytetu, z ramienia trzech ociennych rz-

dów protekcyjnych. Sprawowa mieli to nowe dostojestwo

»znakomitsi obywatele krajów pogranicznych*. Co przez

taki eufemizm naleao rozumie, jedno wymowne objani

nazwisko: »konserwatorem« uniwersytetu Jagielloskiego

zosta radca tajny i senator, Mikoaj Nowosilcow. Poszy

std niebawem przykre przeprawy akademickie w Krako-

wie, w zwizku z odpowiednemi wypadkami w Wilnie

i w Warszawie. Zaostrzay si tymczasam coraz bardziej

miejskie zatargi wewntrzne, rozcinane z reguy wyszym
zagranicznym wyrokiem. Uniewaniono legalny wybór

obywatela Nikorowicza, na prezesa senatu; utrzymano

nielegalnie Wodzickiego. Przez not wspóln trzech rezy-

dentów ogoszono poprostu wszystkie czynnoci sejmu za

»nieprawne i niebye* (illegaux et nulsj. Toczyy si bez

przerwy homeryczne boje pomidzy prezesem Wodzickim

a rektorem Litwiskim, pomidzy senatem a Izb, pomi-

dzy arystokracy a mieszczastwem. Trudno byo, oczy-

wicie, ród tych wielkich politycznych zaprztnie, do-

pilnowa poledniejszych, bardziej poziomych interesów

miejskich. Tak wic nie umiano dopilnowa naleycie in-

teresu wszechnicy i niepowrotnie stracono niemal w cao-

ci 14 milionowy z gór fundusz uniwersytecki, ulokowany



327

w ssiednich trzech dzielnicach. W innej, ogólniejszej spra-

wie obojtna nieporadno gospodarzy pomcia si na

caej przyszoci handlowej i ekonomicznej miasta. Otrzy-

ma wprawdzie Kraków na Kongresie wiedeskim przy-

wilej wolnego skadu. Ale przepomniano postara si o nie-

zbdne tego przywileju dopenienie: o zabezpieczenie mia-

nowicie wytwórcom zagranicznym monoci cofnicia na-

powrót niewyprzedanych towarów bez opaty ca zwot-

nego. Nie zarzdzono niczego w tym kierunku, nie zapro-

wadzono odpowiedniej kontroli urzdowej i gwarancyjnej,

ani na pograniczu, ani w samem miecie; std kady to-

war, skoro nie dao si wyprzeda go w caoci na miej-

scu i przychodzio wycofa z powrotem przez kordon au-

styacki, pruski, albo polsko-rosyjski, opaca musia pene

co zagraniczne.

Wystrzegali si, rzecz prosta, fabrykanci zagraniczni

zakadania, pod takim rygorem, wikszych na miejscu

magazynów, jak czynili we Frankfurcie, Lipsku, albo

Tryecie; straci Kraków wszelkie widoki chociaby

w przyblieniu podobnego rozwoju, jak te wiatowe rynki

porednicz. Koniec kocem, »wolnemu* miastu nie pozo-

stao nic innego, jak albo ssa wasn sab konsumcy,

albo ywi si po dawnemu handlem z zagranic zboem
polskiem i winem wgierskiem — coraz skromniejszy

przecie zasiek, odkd coraz wicej zboa odchodzio drog
gdask, i odkd polskie garda wzwyczajay si coraz

bardziej do plebejuszowskiej wilgoci, do taszego swoj-

skiego piwa, zamiast kosztownych wystaych tokajów. Po-

ród niesprzyjajcych warunków ciko dwiga si do-

brobyt, o kilka tysicy zaledwo przez cay okres niniej-

szy podniosa si ludno. Stan na miejscu, bez postpu,

std bez adnej mocy i zdrowia, rozdarty wewntrz, na

zewntrz bezsilny, mikrokosmos krakowski, czekajc
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pierwszego jeno podmuchu powszechnej burzy, który go

z wszelkiej samoistnoci wykruszy, a niebawem zmiecie

bez ladu.

Niepomylne byy pierwsze dzieje Wielkiego Ksi-

stwa Poznaskiego. Opakane — Królestwa Galicyi i Lo-

domeryi. aosne — Rzeczypospolitej Krakowskiej. Rozli-

cznej wagi byy te rozliczne organy nowoytnej istnoci

kongresowej. Najwaniejszy by w Warszawie. Serce bio

w Królestwie Polskiem.

VIL

Kongresowe Królestwo Polskie wyobraao na wszelki

sposób nowin dziejowo-polityczn. Donios nowin w sto-

sunku rosyjsko-europejskim. Nowin kapitaln w stosunku

polsko-rosyjskim. Rosya ostatecznie stana w Warszawie.

Za stawia si ju nie tak, jak przed dwudziestu nie-

spena laty. Wtedy, z woli cesarzowej Katarzyny, dobyw-

szy miasta odwetowym bagnetem Suworowa, wydaa je

Prusom, sama cofna si do Niemna i Buga. Teraz, z ra-

mienia cesarza Aleksandra, przychodzc z odnowicielsk

gazk oliwn, rozgocia si pokojowo i pozostaa nad

Wis. Ju nie z borów mudzkich i stepów ukraiskich,

ale z równin Mazowsza, wypuk, zgoa ekspanzywn li-

ni frontow, bezporednio obejmowaa Zachód. To bya
wana nowo dla Europy. Alici bya tu inna jeszcze,

nieskoczenie waniejsza dla Polski. Polska sprzgnita

zostaa z Rosy. Znowu przecie cakiem inaczej, ni
przed laty dwudziestu. Wtedy pewne oderwane czci ana-

tomiczne dobitej Rzpltej, takie mianowicie, gdzie upatrzono
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jak najmniej zawartoci etnograficznie polskiej, ziemie li-

tewskie i ruskie, poddane zostay, na rozkaz ces. Kata-

rzyny, prostemu, forsownemu wcieleniu. Teraz, ywa du-

sza niespoytego ustroju, waciwy sercowy i mózgowy

orodek, pulsujcy najczystsz etnograficznie i kulturalnie

krwi i myl polsk, stoeczna ziemia warszawska, po-

woana zostaa, w imieniu cesarza Aleksandra, do polubo-

wnego wspórzdnego zwizku. Ju nie na samej tylko

jednostronnej, mechanicznej czynnoci wchaniajcej, lecz

na obustronnym, organicznym zespole miao nadal polega

czne poycie obojga narodów. Tak wic, od jednego za-

machu, zmienio si, dopenio, albo pono nawet odrodzio

czasowo, stanowisko Rosyi wzgldem Europy, stanowisko

Polski wzgldem Rosyi. Jakkolwiek bd, dopenienie, czy

te bodaj odrodzenie, napewno znaczca odmiana, winna

bya znale sobie odpowiedni wyraz w Kongresowem

Królestwie Polskiem. Wynikao pytanie: o ile ten nowy
wyraz prawno-polityczny odpowiada istotnie nowemu dzie-

jowo-politycznemu zjawisku? O ile znaleziona na Kongre-

sie wiedeskim formua ustawodawcza i terytoryalna Kró-

lestwa Polskiego czynia zado jego europejskiemu i pol-

skiemu powoaniu?

Ustawa Królestwa, w samej swojej zasadzie, jako

conditio sine qua non, warowana bya przez Kongres.

Jednak, w swojem zastosowaniu, niby zo konieczne, na-

der tylko ogólnikowo bya wskazana w kongresowym ak-

cie wiedeskim. Wszake rozwinita nastpnie, wasn do-

ni Aleksandra, w akcie konstytucyjnym warszawskim,

uposaona zostaa w stosowne instytucye narodowe i li-

beralne. Przeciwnie, terytoryum Królestwa byo poczt-

kowo planowane, w dorywczych zapewne pomysach, lecz

w nader obszernym zakresie, przez cesarza Aleksandra.

Ale nastpnie, skp rk Kongresu, pod bezporednim
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jego naciskiem, skurczone zostao do szczupych i uam-
kowych rozmiarów przestrzennych i ludnociowych. Anty-

nomia zaiste uderzajca. Obszerna ustawa wykroczya
poza myl pierwotn Kongresu. Ciasne terytoryum pozo-

stao w tyle za pierwotn myl Aleksandra. Ta zna-

mienna antynomia pochodna wyrastaa wprost z pierwo-

rodnej europejskiej, jak samo Królestwo byo podem kon-

gresowej Europy. Wyrastaa z onej wewntrznej sprze-

cznoci zasadniczej, która, jak si rzeko, stanowia pitno

wytyczne, a stanowia oraz kalectwo, stanowia kltw
wszystkiego kongresowego dziea. W tem rzekomem dziele

» restauracyjnej* odnowy, naprawd pokutowaa przede-

wszystkiem stara, przedawniona, przeszowieczna racya

stanu. Pokutowaa tem samem uparta negacya nowoy-
tnego ducha, nowoytnych warunków i nowoytnych ko-

niecznoci Ale takie absolutne przeczenie dziejowego po-

stpu nie wszdzie ju byo podobiestwem. Przychodzio

tedy radzi sobie z musu, od wypadku do wypadku, po-

owicznym, nienaturalnym i nieskutecznym kompromisem.

Tak stao si wanie w wypadku niniejszym. Kon-

gres ywi zakorzenion nieufno do Polski, dotychczas

zachodniej awangardy napoleoskiej, i, co gorsza, najdo-

bitniejszego uosobienia nowoczesnej idei narodowociowej

i wyzwoleczej. ywi zarazem zrozumia trwog przed

Rosy ustatkowan teraz w Warszawie, odtd wschodniej

stray przedniej rosyjskiej. Owó, Kongres, nieufny i trwo-

ny, poradzi sobie po swojemu. Wynalaz rozcieczone

lekarstwo zapobiegawcze, które nie zapobiegao niczemu.

Obmyli poowiczne zabezpieczenie, które nie zabezpie-

czao od niczego. Obmyli mianowicie rozwizanie, bdce
kompromisem pomidzy zasad podziaow XVIII wieku,

a narodowociow XIX wieku. Zastrzegajc ustaw, ob-

ci terytoryum Królestwa. Obci, ile si tylko dao.
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Mniema, e w ten sposób osabia niebezpieczestwo. Nie

rozumia, e je potgowa. Niezdolny rozumie ducha czasu,

tym razem nie zrozumia nawet wasnego interesu. Nie

wychodzc z bdnego koa dwoistoci i faszu, za euro-

pejskim stoem wiedeskim stosowa t sam metod ry-

walizacyjn targu, co ongi za trójdzielczym stoem pe-

tersburskim. Nie poj, e metoda bya przestarzaa, e
zmieniy si warunki. Nie poj, e da wicej, obecnie

ród odmiennych warunków, znaczyo poniekd da mniej,

i naodwrót. Nie poj dalekononych konsekwencyi, jakie

miecia w sobie nowa idea zwizku, stanowiona na miej-

scu starego sposobu wcielania. To te nie poj konieczno-

ci rzetelnego, trwaego ufundowania tej nowoytnej idei

zwizkowej. Zostawi j w powietrzu. Zawiesi na zastrze-

eniu ustawodawczem i na tem poprzesta.

Wiotkie oparcie, aden fundament. Tembardziej, e
samo zreszt owo zastrzeenie konstytucyjne, aczkolwiek

stanowczo i bezwarunkowo zaregestrowane in abstracto.

przecie w przyszych swoich konkretnych szczegóach

pógbkiem tylko, po akademicku, wyznaczone byo w ak-

cie wiedeskim. Rkojmie konstytuc^^jne ju z samej swo-

jej natury nie byy w smak Kongresowi. Dlatego te ró-

wnolege rkojmie dla Poznaskiego i Galicyi tak acno

mogy zosta obrócone w art, w niwecz, przez Prusy

i Austry. Kongres w tych rzeczach patrzy przez szpary.

Wprawdzie z Królestwem Polskiem bya sprawa nieco

inna. Tutaj, w Warszawie, sankcye ustawodawcze miay
podobno pewne specyficzne znaczenie ochronne, jakiego

nie miay ani w Poznaniu, ani we Lwowie. Tutaj ustawa

miaa podobno zapobiega, zabezpieczy, zahamowa. Ale

có znaczya goa ustawa? Wedle myli Kongresu miaa
by hamulcem. Lecz wedle pierwotnej intencyi cesarza

Aleksandra miaa by dwigni. Tylko takiej intencyi
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zawdziczaa ona naprawd swoje obszerne i liberalne

brzmienie. Tuszy sobie pierwotnie, i susznie, jej nadawca,

e przez ni zjednoczy w swoich rkach wadz moraln

nad powszechnoci opinii polskiej. Rachowa, e tedy moe
w nastpstwie dwignie niedokonane na Kongresie zjedno-

czenie pod swojem berem powszechnoci ziem polskich.

Ale takie intencye bardzo wspaniae, lecz bardzo ryzyko-

wne, mogy uledz zmianie, ze zmian okolicznoci, czasu,

a nawet, a zwaszcza — ze zmian czowieka. W rzeczy

samej zmienia si radykalnie ju po kilku leciech. Có
wtedy pozostanie? Zostanie nowotwór niezrównowaony

i niedojrzay, a pozbawiony odtd widoków dotarcia do

dojrzaoci i równowagi. Zostanie poczenie czysto me-

chaniczne midzy ogromnem samowadnem mocarstwem,,

stojcem na starych, nietknitych a z gruntu przedawnio-

nych urzdzeniach i duchu swoim, a dziesikro mniej-

szem pastewkiem konstytucyjnem, opartem na instytu-

cyach i duchu nowoytnym. Takie poczenie, jakiekol-

wiekby byo z pochodzenia i nazwy, póki na samej tylko

mechanicznej polegao zasadzie, nie ugruntowanej przez

istotne równolege powinowactwo i wewntrzn wzajemn
harmoni ustawodawcz i duchow, nie mogo adn miar
utrzyma si trwale in statu iio. Musia prdzej czy

póniej, wynikn std rozwój alboli te rozkad, ruch po-

stpowy, alboli te wsteczny. Sia inercyjna, waciwa
mocarstwowym ogromom, musiaa ród ówczesnych warun-

ków, wobec pozostawionej zupenej dysharmonii wewntrz-

nej obu cia mechanicznie skojarzonych, nawraca, otwar-

cie czy tajemnie, do pochaniajcej zasady wcielania. Sia

samozachowcza, ttnica w ywotnych ustrojach narodo-

wych, musiaa, wobec takich warunków, naprzód posu-

wa, wiadomie czy instynktownie, wyodrbniajc zasad

zwizku. Nieruchome status quo byo niepodobiestwem.
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Owó wanie racya bytu nowego ustawodawstwa war-

szawskiego polegaa przedewszystkiem na tem, e poczte

ono byo przez swego twórc pod znakiem wstpu i po-

stpu, a nie zamknicia i zastoju. Skoro zganie ta pier-

worodna intencya nadawcza, natycimiast w cakiem in-

nem wietle ukae si donioso wartoci i przyszo na-

dania. Ustawa, przestajc by dwigni, pozostanie tylko

hamulcem. Od tej samej te chwili bdzie zakwestyono-

wana. Bdzie skazana w najlepszym razie, jeli nie na

peny, raptowny upadek, to na powolny zanik stopniowy.

Jeli nie przyjdzie jej run od jednego wstrznienia, to,

w najlepszym razie, przyjdzie kruszy si, ulatnia, obu-

miera. I jaka od takiego losu ochrona? Czyli gwaran-

<iye kongresowe? Ale tego rodzaju gwarancye zbiorowe

to s uroczyste fikcye. Nigdy, w adnej istotnej wikszej

potrzebie, nie dopisay istotnie tego rodzaju papierowe po-

rki. Porka realna — to byo terytoryum. To bya rze-

czywista objto i waga, rzeczywista moc odporna i pr-

na, zoona w samem ciele politycznem i spoecznem,

stanowicem podmiot i podkad prawno-pastwowej po-

woki ustawodawczej.

I tutaj wanie krya si rzeczywista trudno, sama

przez si nadzwyczajna, a któr niesychanie wzmóg Kon-

gres, negujc j w powszechnym zakresie i wpdzajc za

kordon polsko-rosyjski. Naglejsz i dotkliwsz tym sposo-

bem uczyniona zostaa potrzeba, wyczniejszym i ostrzej-

szym zatarg, wikszem i straszliwszem niebezpieczestwo:

pomylne rozwizanie — prawie niemoliwem. Tutaj by
punctum saliens. Tutaj klucz caego niniejszego dziejo-

wego zjawiska: pod pochodn spraw ustawodawcz, jako

form zewntrzn tego zjawiska, elementarna sprawa te-

rytoryalna, jako jego najgbsza tre wewntrzna, jego

nerw yciowy i rana miertelna. Ksztat, czas i wynik
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zjawiska mogy w rozmaitym uoy si sposobie. Lecz

jego natura ju z góry bya wskazana i przesdzona

w samyci jego zaoeniaci. Albowiem zaoona nie na

rzeczach ludzkiego sentymentu. To s cakiem ogólne i bez-

wzgldne, proste i wielkie prawdy. One-to, czy wrcz za-

poznawane przez kanclerza wiedeskiego, albo znów przez

warszawskiego dyktatora, czy te odczuwane, w rónym
sensie i stopniu, przez Aleksandra albo Czartoryskiego,

przez Dbrowskiego albo Konstantego, przez Mikoaja albo

Lubeckiego, powoane byy bez przerwy, bez pardonu,

w kadym kierunku, w zem czy w dobrem, objawia nieu-

niknione rzdzce swoje dziaanie zarówno przy narodzi-

nach albo skonaniu, jakote we wszelkich celniejszych

przeprawach kilkunastoletniego bytu Królestwa Polskiego.

Waciwe dzieo konstytucyjne Królestwa Polskiego

poprzedzi wyjtkowo dugi okres przygotowawczy, ci-

gncy si od pocztku 1813, a do koca 1815 roku.

Z kolei, w samym tym blizko trzechletnim okresie wst-

pnym, wyaniaj si dwie oddzielne, a nierówne fazy prze-

chodnie. Nasamprzód, przez dwa lata z gór, okupacyjne

rzdy wojskowe Ksistwa Warszawskiego, a do ogosz

nia Królestwa. Nastpnie, przez pó roku, mieszane rzdy
tymczasowe Królestwa Polskiego, a do ogoszenia karty

konstytucyjnej.

W lutym 1813 roku — pamitna zaiste data— zwy-

ciskie wojska rosyjskie wkroczyy do Warszawy. Cae
Ksistwo faktycznie objte zostao w posiadanie przez Ro-

sy. Stworzona zostaa po raz pierwszy nowa, nieznana

tutaj dotychczas, wadza genera-gubernatorska. Rzeczy-

wistym rzdc naczelnym kraju zosta genera-gubernator

anskoj. Wprawdzie po paru ju miesicach zaprowadzono,

pod jego przewodnictwem, poredni wadz krajow, z ob-

szernym tytuem Rady Najwyszej Ksistwa, a przy udziale
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niektórych Polaków. Wszake ta nieokrelona instytucya^

acz rzekomo »najwysza<, bya niczem wicej, tylko »rad«.

Skad jej polski by nieliczny i dobrany starannie, nie

z poród obywateli Ksistwa, lecz z dotychczasowych pod-

danych rosyjskich. Wszed wic tutaj Lubecki dla spraw

wewntrznych, Wawrzecki — dla sprawiedliwoci; zreszt

wiceprezydyum Rady — przy Nowosilcowie, prezydyum—
przy anskoju. Zostawiono wprawdzie w gównych zary-

sach dotychczasowe formy administracyjne francusko-war-

szawskie. Wprowadzono jednak do nich niejedn dotkliw

modyfikacy w duchu wyjtkowej administracyi cywilno-

wojskowej. Sprow^adzono przedewszystkiem w nader zna

cznej liczbie urzdników rosyjskich, a take sporo pru-

skich, zwaszcza z polecenia Steina, byego pruskiego mi-

nistra, a wtedy zaufanego doradcy cesarza Aleksandra.

Zjawili si naczelnicy wojenni po powiatach, w Warsza-

wie — pierwszy policmajster rosyjski. Na ogó, cay ten

pocztek pod niejednym wzgldem przypomina zakocze-

nie. Nic w tem dziwnego. W tej pierwszej dobie okupa-

cyjnej sprawa zasadnicza, sprawa wcielenia, albo te
zwizku, bya jeszcze cakowicie w zawieszeniu. A nawet

do dugo i do wyranie rozwizanie ostateczne zda-

wao si przechyla raczej na stron wypróbowanej za-

sady wcielenia, anieli nowomodnej zasady zwizku. Ta-

kie przynajmniej byo, bez adnej wtpliwoci, mocne

przekonanie i yczenie Rosyan, rzdzcych wówczas Ksi-

stwem Warszawskiem w imieniu cesarza Aleksandra. Taka

bya opinia anskoja. Ten najpierwszy genera-gubernator

warszawski, posta zapewne ju z samego tytuu ciekawa,

typ dworaka i ma stanu z czasów kocowych Kata-

rzyny, osobicie czowiek ogadzony i ujmujcy, swojem

ogldnem i zrcznem obejciem, dobr francusczyzn, wy-

szukan uprzejmoci, agodnem, czsto ulgowem spra-
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wowaniem rygorów okupacyjnych, potrafi zyska sobie

sympaty i nawet wdziczno Warszawy. Atoli, w cha-

rakterze gospodarza najgrzeczniej czynic honory Zamku
królewskiego, nie omieszkiwa on równoczenie, w pou-

fnych raportach do Aleksandra, jak najmocniej ostrzega

przed niewczesn, niebezpieczn i zgoa zbyteczn hojno-

ci ustawodawcz wzgldem trzymanych w rku ziem

warszawskich, a natomiast usilnie doradza proste wciele-

nie tych ziem zdobytych, na wzór omiu gubernii zacho-

dnich, do imperyum wszechrosyjskiego. W tym samym
zupenie duchu stara si wpywa, senator Nowosilcow,

wiceprezes Kady, wprowadzony tam przez Czartoryskiego,

udajcy jeszcze najarliwszego przyjaciela Puaw i Pol-

ski, a zarazem ju redagujcy tajne memoryay o nie-

zbdnoci roztoczenia cisego dozoru policyjnego nad

wszystk ludnoci Ksistwa, zarówno po departamentach,

jak w szczególnoci w Warszawie.

Wreszcie, co najciekawsza, pod wpywem takich in-

spiracyi, a w pewnej mierze niezawodnie i z wasnego na-

turalnego popdu, W. Ksi Konstanty Pawowicz, z wik-

sz jeno otwartoci od anskojów i Nowosilcow^ów, w po-

dobnym owiadczy si duchu. Powoany niebawem do tak

wyjtkowej roli w Królestwie Polskiem, a pod koniec na-

wet niejednokrotnie nadzwyczaj miay rzecznik jego od-

rbnoci politycznej — Wielki Ksi wtedy jeszcze, w tej

najwczeniejszej dobie wstpnej, radzi po prostu zamieni

departamenty na gubernie, posadzi gubernatorów z Ce-

sarstwa, jednem sowem ustanowi porzdki warszawskie,

na wzór i podobiestwo kijowskich, witebskich albo wile-

skich. Wprawdzie cesarz Aleksander, koniec kocem, nie

da posuchu tym radykalnym natchnieniom, i swoj osta-

teczn decyzy na podniolejszej, odnowicielskiej opar

podstawie. Ale ta ostateczna wasna jego decyzya bynajmniej
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nie bya przez niego od razu niezomnie i nieodwoalnie po

wzita. Nazbyt by praktycznym politykiem Aleksander

i nazbyt by sob, aeby z góry nieodwoalnie jedn tylko

zostawia sobie drog, aeby sobie odwrót zamyka. Chcia

od pocztku bytu Królestwa, i w najobszerniejszem znacze-

niu, ale rezerwowa sobie take mono jego niebytu; od po-

cztku chcia zwizku, ale rezerwowa sobie mono wciele-

nia. Tym-to sposobem tamte nieprzyjazne inspiracye skrajne,

przez blizko dwa lata, — to jest poty, póki króleAvska

myl Aleksandra, acz w cienionym zakresie, nie zostaa

urzeczywistnion w aktach wiedeskich — miay swobo-

dne pole do rozgospodarowania si w obezwadnionem Ksi-

stwie Warszawskiem. Dopóty te w cigu niniejszej pierw^-

szej fazy wstpnej, a zwaszcza w jej czci przedkon-

gresowej, kraj najcisz przechodzi prób. Pierwsz re-

aln zapowied pewniejszego zwrotu ku lepszemu podaa

jedyna sia realna: wojsko polskie. W osobie Dbrow-

skiego i generalicyi, wypaciwszy a do ostatka swój dug

honoru wzgldem Napoleona, z tem wiksz powag mo-

raln pochylio swój czysty sztandar przed Aleksandrem.

Z chwil, gdy wojsko polskie, uznane jako takie przez

cesarza, wrócio do kraju, poczy zwolna wyjania si

losy kraju. Stworzone zostay w Warszawie, latem 1814 r.,

wanie przed zebraniem si w Wiedniu Kongresu, na-

przód Komitet Organizacyjny Wojskowy, nieco póniej

Komitet Organizacyjny Cywilny (Reformy). Obadwa ciaa —
z wyjtkiem W. Ksicia Konstantego, przewodniczcego

w pierwszem w charakterze Wodza Naczelnego — wy-
cznie w polskim stanowiono skadzie. Przecie by cigle

wynik ostateczny nieprzebit mg nadchodzcych obrad

kongresowych zgoa zasoniony; jeszcze te cigle na dwa

koce kierowana bya robota, na poy tylko uchwytna, na

poy niemal fikcyjna. Fikcy oczywicie wyobraa Komi-

OW* STULECI* T. I!.
-Si
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tet Cywilny. Urzdzony z ca gorliwoci i dobr wiar,

acz nie wszdzie z dostatecznem zrozumieniem stosunków

miejscowych, przez ks. Czartoryskiego, i zanadto te przez

niego brany na sery o, ten Komitet Reformy warszawski

dla przyszego Królestwa Polskiego, powoany do ycia

w przededniu dyplomatycznej kampanii wiedeskiej, w grun-

cie rzeczy wykazywa niejakie pokrewiestwo z niebosz-

czykiem komitetem peterburskim dla przyszego Ksistwa

Litewskiego, powoanym do ycia przed paru laty, w prze-

dedniu wojennej kampanii moskiewskiej. Chodzio tu po-

dobnie poniekd, jakkolwiek oczywicie w mniejszym nie-

równie stopniu, o zabawienie dorane, o zajcie tymcza-

sowe opinii publicznej. Prawodawcze prace komitetowe po-

dobnego te i tym razem dowiadczyy losu, i kilkomie-

siczna protokólarna pisanina ostatecznie w przewanej

czci posza do kosza. Cakiem inaczej natomiast prezen*

towa si Komitet Wojskowy. I on równie zajmowa mia
sobie pierwotnie wyznaczon fikcyjn, a w kadym razie

nawskró zawis, rol i robot. Ale na szczcie, wsparty

i owiecony niepospolitem generaa Dbrowskiego ucze-

stnictwem i dyrektyw, odrazu pod takim przewodem

umia zdoby sobie wasn istno realn i wasn mo-

raln wiadomo. Komitet Wojskowy w najkrótszym cza-

sie, ze zdumiewajc sprawnoci, zreorganizowa armi
krajow i stworzy tym sposobem gówny zakad i rze-

czywist opok nowego krajowego bytu. Kiedy za z ko-
cem 1814 roku, wród gwatownego obrotu narad kongre-

sowych wiedeskich, caa przyszo kraju okazaa si

zakwestyonowan, kiedy pod podwójnym naciskiem nie-

przyjaznych wpywów rosyjskich i europejskich, ansko-

jowych i Metternichowskich, móg zawaha si, móg si

zgoa cofn w swojem postanowieniu Aleksander; naten-

czas Komitet Wojskowy warszawski, prowadzony przez
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Dbrowskiego, w dobrze zrozumianem poczuciu swojego

powoania i swojego obowizku, rzuci swoj szpad na

ciwiejc si szal, upomnia si o porki terytoryalne

i ustawodawcze i, umocniajc w ten sposób zarazem sta-

nowisko kraju wzgldem Aleksandra i stanowisko Ale-

ksandra wzgldem Europy, dobrze zasuy si zarazem

i wobec kraju, i wobec monarchy. Memoryay, zoone
w tej sprawie przez Komitet Wojskowy na rce W. Ksi-

cia Konstantego w listopadzie i grudniu tego roku, sta-

nowi w caem znaczeniu sowa wielki akt suby publi-

cznej. Niedugo potem dokonao si w Wiedniu ostateczne

porozumienie w rzeczach polskich. Nareszcie, z pocztkiem

lata 1815 roku, ogoszenie Królestwa Polskiego zamkno
pierwsz, najmniej jasn, i otwaro drug, widniejsz ju
faz niniejszego wstpnego okresu.

Uroczyste ogoszenie Królestwa Polskiego odbyo si

w Warszawie w czerwcu 1815 roku. Od samego rana

miasto przybrao posta witeczn. Na Zamku królewskim,

na ratuszu, na gównych gmachach publicznych wywie-

szony nowy herb i sztandar Królestwa. Na domach pry-

watnych wszdzie umieszczono nowe kolory krajowe

Z kocioów biy wszystkie dzwony. W staroytnej kate-

drze witojaskiej zgromadziy si nowe wadze — gdy
Rad Najwysz Tymczasow Ksistwa zastpi obecnie

Rzd Tymczasowy Królestwa — dostojnicy cywilni i woj-

skowi w prezbyteryum i pierwszych awkach, za nimi de-

putacye obywatelskie od departamentów, przedstawiciele

municypalni od stolicy, dalej w tyle i bocznych nawach,

w ograniczonej zreszt dopuszczona liczbie, mieszana

ludno miejska. Natomiast przed wrotami wityni, na

ciasnej ulicy i a na Placu Zygmunta, stoczone wielo-

gowe tumy, w skupieniu raczej, ni podnieceniu, czarne,

nieruchome i ciche. Odprawiona zostaa nasamprzód msza
22*
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przez biskupa w pontyfikaliach: odpiewano Yeni Creator.

Poczem odczytano dononie u Wielkiego Otarza: abdyka-

cy króla saskiego Fryderyka-Augusta z korony ksicej
warszawskiej, zwolnienie od wiernopoddaczych dla niego

obowizków, manifest Aleksandra do Polaków, nakrelone

od niego zasady przyszej konstytucyi królewskiej — a
wreszcie, pod sam koniec, wedug objawionej ogólnej roty,

odebrano od przytomnych przysig na wierno Jego Ce-

sarskiej Moci, Królowi Polskiemu, Aleksandrowi I. Pawo-

wiczowi i Jego po wieczne czasy prawym nastpcom

w Monarszym Domu Romanowów. Moment dziejowy naj-

pierwszej wagi. Otwiera on, jak si zdawao, now zgoa

er. Odmyka istotnie wielk niewiadom. Napoczyna

prób, nigdy dotychczas niepodejmowan, a jake trudn,

donios, przeomow, w jake wielu kierunkach polity-

cznego i spoecznego ycia narodu. I jake wiele ju sam

przez si ów moment dawa do mylenia. Wiele przysig,

w najbliszej tylko, wczorajszej dobie, sychyway te stare

farne mury. Przysig na Ustawodawstwo majowe. Na
Najjaniejsz Konfederacy Targowick. Na penomocn
wadz Naczelnikowsk. Na Fryderyka-Wilhelma III. i dom
Hohenzollernów. Na Fryderyka-Augusta IV. i dom Wetty-

nów. To wszystko zaledwo w cigu paru dziesicioleci,

w cigu jednej niespena wierci wieku, zanim nawet je-

dno bodaj pokolenie zdyo zej pod ziemi. Có sdzi
o porzdku wiatowym, który do takich przymusowych

prowadzi wyników, który w takiej niesychanej kolei

prowadzi do najgbszego ponienia najwitszych rzeczy

ludzkich i Boskich? Obecnie inny nareszcie zdawao si

nastawa porzdek. W jakiej mierze istotnie na inne,

zdrowsze nawróci tory i na nich w zdrowiu si utrwali,

—

o tem ywe dowiadczenia dziejowego rozwoju same tylko

orzec mogy i niebawem orzeky.
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Karta konstytucyjna, po pórocznej jeszcze przerwie

wydana, w ostatecznej uwiconej swojej redakcyi przed-

stawiaa si jako obszerna, systematyczna cao, obejmu-

jca, w siedmiu tytuach i stu kilkudziesiciu artykuach,

wszystkie gówne podstawy prawnopolitycznego bytu Kró-

lestwa. Na najpierwszem zaraz miejscu wyrzeczone byo

po wszystkie czasy poczenie Królestwa Polskiego z ce-

sarstwem rosyjskiera, w osobie Aleksandra i jego nastp-

ców, na mocy obowizujcego w Rosyi porzdku dziedzi-

czenia, to jest na mocy obowizujcej ustawy sukcesyjnej

cesarza Pawa I. Zrzeczenie si korony królewskiej zgoa

nie byo przewidziane: szczegó wany ze wzgldu na

póniejsze, nie ze wszystkiem klarowne, pooenie W. Ksi-

cia Konstantego po jego akcie abdykacyjnym. Zreszt,

i w ustawie Pawowskiej nie byo wtedy przewidzianem

zrzeczenie si korony cesarskiej, i dopiero w póniejszym

manifecie Mikoaja I., wydanym wród odgosów walki

ulicznej w Petersburgu, miao zosta po raz pierwszy pra-

wnie sankcyonowane. Akt koronacyi królewskiej i przy-

sigi na konstytucy, z wyczeniem samego nadawcy,

jako zastpiony dla niego przez pooenie podpisu nadaw-

czego, dopiero na nastpców jego woono. Herb Królestwa

w nowej, poredniej, ustanowiono postaci, przez umieszcze-

nie Ora Biaego na piersi dwugowego czarnego Ora ro-

syjskiego, — a wic cile na sposób nowego herbu Wiel-

kiego Ksistwa Poznaskiego. Stao si to na stanowcze

yczenie Aleksandra, a wbrew pierwotnemu projektowi,

wedle którego mia by pozostawionym prosty Orze Biay,

przysugujcy Ksistwu Warszawskiemu. Zreszt, skutkiem

póniejszych zarzdze koronacyjnych 1857 i 1883 roku,

herb królewski, na równi z innymi herbami prowincyonal-

nymi, przeniesiony zosta z piersi na skrzyda ora cesar-

skiego. W nietykalnej osobie Króla zoono w caej peni
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udzieln wadz rzdow, oraz w granicach inicyatywy,

gankcyi i veto, uczestnictwo wadzy prawodawczej. Przy

nim mianowanie czonków rzdu, sdownictwa, senatorów,

biskupów, naczelnictwo nad si zbrojn, kierunek polityki

zagranicznej, jednej i wspólnej dla Królestwa i Cesarstwa.

Ostatnia okoliczno wyczaa z góry osobne krajowe mi-

nisteryum spraw zagranicznych: jednakowo, w pewnej

poniekd sprzecznoci z tym przepisem konstytucyjnym,

przy boku W. Ksicia Konstantego w Warszawie istnia

samodzielny Wydzia dyplomatyczny, prowadzcy na wa-
sn rk sta korespondency z przedstawicielami pa-
stwa u wszystkich wybitniejszych dworów zagranicznych.

Monarcha, sam stanowic o wojnie i pokoju, wadny by
uywa armii polskiej, wedle swego uznania, ku obronie

pastw obojga, wszelako tylko w obrbie granic europej-

skich. Bezporednia czynna nad wojskiem wadza oddan
zostaa W. Ksiciu Konstantemu w stopniu Naczelnego

Wodza; waciwa administracya wojenna winna bya kon-

stytucyjnie zosta w rku odpowiedzialnego ministeryum

wojny, lecz faktycznie, od pierwszej niemal chwili, po-

chonit bya równie niemal przez gówn kwater wiel-

koksic. Namiestnik królewski, w zastpstwie monar-

chy, formalnie wszystk wadz koronn, w obu kierun

kach, cywilnym i wojskowym, obdarzony zosta, fakty-

cznie jednak, pod wzgldem ju cywilnym — w znacznej

mierze, pod wzgldem wojskowym — w zupenoci, od

dyrektywy wielkoksicej uzaleniony. Nie uprawniony

zreszt Namiestnik do wykonywania osobistej prerogatywy

monarszej wzgldem caoci, ani nawet oddzielnych czci
prawodawczej reprezentacyi narodowej. Rada Stanu przy

Namiestniku i pod jego prezydency, w charakterze in-

stytucyi doradczej, powoan bya do przygotowywania

projektów prawodawczych, nadzoru nad czynnociami
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rzdu, zdawania z nich sprawy Sejmowi, rozstrzygania

wreszcie sporów jurysdykcyjnych i administracyjnych.

Rada Administracyjna, równie pod przewodnictwem

Namiestnika, w niektórym wzgldzie uwaana za cz
skadow Rady Stanu, w istocie wyobraaa waciw od-

powiedzialn, rzdzc wadz wykonawcz. Bya czem
w rodzaju gabinetu ministrów, wedle poj dzisiejszych,

z t atoli kardynaln rónic, e ministerya szy luzem,

w oderwaniu, fikcyjne tylko zczone przez Namiestni-

kowskie nominalne prezydyum, a nie zjednoczone fakty-

cznem kierownictwem uznanego premiera. Jednak, w pe-

wnym przynajmniej stopniu, wyszy autorytet jednego

celniejszego ministra z samej natury rzeczy wywiera nie-

jako ogólniejsze oddziaywanie na inne ministerya. Tak,

w pierwszych kilku latach górowa Stanisaw Potocki,

piastujc równoczenie — sposobem kumulacyi, do dzi-

wnej zapewne dla dzisiejszych poj parlamentarnych,

i nawet do przeciwnej owoczesnym pojciom o podziale

wadz publicznych, — obowizki rzdzcego ministra i do-

stojestwo prezesa senatu; tak, w ostatniem dziesicioleciu,

swoj wszechobecn a wszdzie niezbdn energi i wy-

jtkówem u monarchy zachowaniem, dominowa Lubecki.

Porednictwo midzy rzdem krajowym a koron, spra-

wowane byo przez sekretaryat stanu w Petersburgu,

w osobie oddzielnego ministra sekretarza stanu, urzduj-

cego u boku monarchy. Na miejscu, sam Rad Admini-

stracyjn warszawsk skadao pi ministeryów wydzia-

owych, pod nazw Komisyi rzdowych: wojny, skarbu,

sprawiedliwoci, spraw wewntrznych, owiecenia i wy-

zna. Widoczny tu by postp w zniesieniu oddzielnego

z czasów Ksistwa Warszawskiego ministeryum policyi,

wcielonego obecnie do wydziau spraw wewntrznych. Na-

odwrót, a w takim samym postpowym duchu, sprawy
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wychowania publicznego i religijne, dotychczas na zawi-

sem komornem w obcym lokowane wydziale, obecnie

podniesione zostay do przynalenej im dawniejszej powagi

samoistnego rzdowego organu. Wszelako religia rzymsko-

katolicka, jeszcze za Ksistwa konstytucyjnie »religia

stanu*, teraz ju jedynie zostaa »szczególnej opiece rzdu
zalecona «. Tak znacznej inowacyi naczelna pobudka naj-

opaczniej jednak przez tendencyjnych i nierozwanych

historyków na karb jakiego specyficznego warszawskiego

niedowiarstwa bywaa oona i wyrzucana z przeksem.

Rzeczywistej pobudki szuka tutaj raczej w wyranej

woli nadawcy, w odmiennem wyznaniu panujcego, w do-

sownem brzmieniu dynastycznej ustawy Pawa, w wie-

ym jeszcze, z przed lat kilku, ukazie samego Aleksandra

o religii prawosawnej, jako jedynej i wycznej religii

stanu wszechrosyjskiej. Zupena tolerancya religijna zre-

szt zostaa wyranie porczon; zapewniona równo
wszelkich wyzna przed prawem zwyczajnem, za chrze-

cijaskich — przed prawem politycznem: zawieszona tym

sposobem ludno ydowska w wykonywaniu ogólnej i lo-

kalnej prerogatywy przedstawicielskiej.

Wadza prawodawcza pozostaa przy dwuizbowej re-

prezentacyi narodowej. Sejm by trzydziestodniowy, wa-
ciwie z urzdu co dwuletni. Atoli wsunite niezrcznie

—

albo raczej zbyt zrcznie — zastrzeenie uboczne, i król

mocen jest wedle swego widzenia »odkada « (ajourner)

Sejmy, stao si powodem, e zamiast siedmiu conajmniej,

wypadajcych z litery prawa, cztery tylko Sejmy odpra-

wiono w caem pitnastoleciu. Sejmowanie w obu Izbach

odbywao si publicznie; gosowanie — jawnie, prost

wikszoci. Senat by doywotni, w liczbie czonków nie

wyszej nad poow skadu Izby niszej. Izba poselska

zasiadaa w stokilkadziesit, na lat sze obieralnych, po-
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sów od szlachty oraz deputowanych od gmin. Posowie

a deputowani z nazwy tylko, nie z istoty byli róni; sporo

te zawsze najlepszej szlachty znajdowao si poród de

putowanych gminnych. Nadzór Izby nad czynnociami

rzdu zerodkowany by gównie w trzech rewizyjnych

komisyach sejmowych: do praw cywilnych i karnych, do

praw administracyjnych i organicznych, do rzeczy skar-

bowych. Pod postaci wyczerpujcych Uwag Komisyi sej-

mowych, jako te rozlegej prerogatywy petycyjnej, wy-

konywan by moga przez Sejm w nader obszernym za-

kresie dzisiejsza czynno interpelacyjna. Cenzus obiorczy

senatorski dosy by wysoki; natomiast cenzus bierny

i czynny do izby niszej nader umiarkowany. Wyborc
poselskim by kady szlachcic, zapisany w ksidze szla-

checkiej danego okrgu sejmikowego; wyborc deputat

ckim — kady waciciel gruntowy paccy jakikolwiek

podatek, kady rzemielnik przeoony nad czeladzi, fa-

brykanci i kupcy powyej pewnej, do skromnej, skali

majtkowej, plebani i wikaryusze, nauczyciele, artyci,

i naogó w obszernym zakresie przedstawiciele nauk

i sztuk wyzwolonych. Wybory byy wycznie bezpore-

dnie. Senat w penym skadzie, niezawile od swoich funk-

cyi prawodawczych, tworzy gotowy Sd najwyszy
w sprawach oskarenia o zbrodni stanu.

Ograniczajc si narazie do wskazania tych najogól-

niejszych zasad ustawodawczych, naley postawi sobie

pytanie: co sdzi o wartoci politycznej i prawnej niniej-

szego dziea konstytucyjnego? Nie ulega wtpliwoci, e
akt konstytucyjny, i w treci swojej, i zwaszcza w re-

dakcyjnem brzmieniu, nie by wolny od dotkliwych bra-

ków. A wic naprzód, co do treci, Karta ustawodawcza

w kilku punktach arcywanych milczco odstpowaa od

objawionych poprzednio urzdownie Zasad ustawodawczych.
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których winna bya zosta rozwiniciem. Byy tedy wy-

ranie wyszczególnione, zapowiedziane w Zasadach, a prze-

cie cakiem brakowao w Karcie takich materyi arcydo-

niosych, jak: definicya zasadnicza samej Ustawy, jako

kardynalnego wza i warunku; organizacya sdownictwa

administracyjnego na ogólnych podstawach procedural-

nych; reforma spoeczna i prawna ydów; autonomia

miejska; wreszcie, co gówna, urzdzenie wocian, stop-

niowe » zapewnienie im rzeczywicie i gruntownie dobrego

bytu«, przysposabianie ich na wacicieli, a tern samem

na penych, czynnych obywateh kraju. O tych wszystkich

rzeczach ani sychu nie byo w konstytucyi. Przemilczenie

byo tu poniekd odwoaniem. Byo w kadym razie bd
opónieniem, bd nawet zgoa spaczeniem prawidowego

rozwoju i koniecznego postpu. To te skutki tych milcz-

cych restrykcyi w kadej niemal odpowiedniej dziedzinie

dotkliwie i dugo day si we znaki krajowi. Tak w od-

citej wasnej jurysdykcyi móg skostnie biurokratyzm

administracyjny. Tak reforma ydowska póno, jeli nie

zapóno, przysza dopiero na rce Wielopolskiego. Tak

przepad z kretesem samorzd miejski. Tak odsuno si

i wysuno uwaszczenie wociastwa. A nastpnie, co do

samej formy aktu ustawodawczego, byo w niej a nadto

wadliwych szczegóów redakcyjnych, otwierajcych szero-

kie pole niepodanej, albo wrcz niebezpiecznej interpre-

tacyi. Byy tam w wysowieniu bdy, wynikajce z nie-

rozwagi, lub przeoczenia, a byy take dwuznaczniki,

umieszczone z celowym z góry rozmysem. Tak, zamiast

starego neminem capiwcibimus wstawiony zosta zwrot:

neminetn captwari permittemus: i oto odrazu stao si

dopuszczalnem samo nieprawne uwizienie, a w dalszej

dopiero perspektywie obiecane zwolnienie z wizienia. Tak,

obok porczonej wolnoci druku, przewidziane byo ca-
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kiem ogólnikowo ograniczenie jej »naduy* i wnet stwo-

rzony otwór dla nieograniczonej cenzury. Tak, gdziein-

dziej, »pierwszy budet* zostawiono do woli królewskiej,

bez adnego bliszego objanienia, co waciwie przeze

naley rozumie: i naraz odtd przez cae pitnastolecie

Sejm i kraj wyczono zupenie od sprawowania najy-

wotniejszej prerogatywy budetowej. Tak, gdzieindziej

znowu, w przepisie o procedurze oskarycielskiej przeciw

ministrom stanu, uyty by niestosowny spójnik czny
zamiast rónicowego, sówko et zamiast ou: i nagle po-

zbawion zostaa Izba poselska przynalenego sobie samo-

dzielnego prawa oskarania. Takie i inne szczegóy, bez

wzgldu na swoj genez, czy zrodzone z niedopatrzenia,

czy te zwaszcza z intencyi cakiem wiadomej, na pozór

drobne i czysto formalne, lecz naprawd nader istotne,

miay niebawem odbi si zewszechmiar niepomylnie na

biegu spraw publicznych, kryjc w sobie mtne ródo
draliwych nieporozumie i zatargów pomidzy koron

i rzdem, a Sejmem i opini.

W ten- to sposób, przy pobienem ju rozwaeniu

Karty ustawodawczej, zarówno pod wzgldem merytory-

cznym, jak literalnym, na pierwszy zaraz rzut oka na-

strczaj si liczne wtpliwoci i namacalne zarzuty.

Monaby nawet bez trudu jeszcze je pomnoy i podkre-

li. Jaki jednak std wniosek ostateczny? Ten tylko, i
konstytucya nie bya doskona. Ale wyznajemy, e a-
dnej nie znamy doskonaej. Powiemy tedy, po wszystkich

uczynionych zastrzeeniach: konstytucya bya dobr. Po-

wiemy jeszcze, wród ówczesnych europejskich nie znamy
adnej lepszej. Powiemy wicej: nie znamy wród nich

adnej równej. Jednakowo nie miaa ona szczcia do

swoich sdziów. Sdzona bya na ogó surowo a niespra-

wiedliwie. Wytknito wszystkie w niej wady, nawet wady
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rzekome; mniej dopatrzono si i doceniono rzeczywistych

pierwszorzdnych zalet. Wyrokowano o niej przewanie

ze stanowiska pewnych, z góry powzitych, zaoe stron-

niczych. Wyrokowano zawsze pod wraeniem kocowego

jej rozbicia, mianujc j narzdziem chybionem i niezdat-

nem. Wyrokowano zarazem i tendencyjnie, i anachroni

cznie. Zaniedbano i tym razem, jak w tylu innych wy-

padkach, jedynej dozwolonej i niezbdnej miary porówna-

wczej. Wprawdzie ofiarowa Lelewel synne Porównanie

trzech konstytucyi: majowej, napoleoskiej a kongresowej;

lecz nie unikn ani tendencyi, ani anachronizmu. Pisa

ju poród huku rozpaczliwych strzaów rewolucyjnych,

a mierzy jeszcze miar ustawodawcz czteroletniego

sejmu. To te podwakro tutaj chybi: sdem polityka

i dziejopisa. W innym, stateczniejszym duchu, i na mocy

innej, stosowniejszej skali porównawczej, naley odda
sprawiedliwo Karcie konstytucyjnej Królestwa Polskiego.

Bya ona nieskoczenie sprawniejszem narzdziem repre-

zentacyjnem od Ustawy Ksistwa Warszawskiego. A pa-

mita naley: bya wasnoci kraju, kilka razy szczu-

plejszego od Rzpltej 1791 roku, a niewiele obszerniejszego

od Ksistwa 1807 roku. Pamita take: bya zrodzona

ju nie podczas pierwszego przypywu, lecz w chwili

gwatownego odpywu prawno-pastwowych poj nowo-

ytnych, w zaraniu zacofanej doby restauracyjnej, i w ta-

kim zreszt momencie, kiedy zasady parlamentaryzmu,

w znaczeniu dzisiejszem, wszdzie jeszcze, nawet na Za-

chodzie, spoczyway w kolebce. Tembardziej oczywicie,

wszystko razem biorc, a biorc zwaszcza na uwag
czas i okolicznoci, naley w konstytucyi warszawskiej

1815 roku uzna dzieo na ogó niepospolite, dzieo wyso-

kiego i owieconego rozumu stanu. Zabezpieczaa ona

przedewszystkiem na wszelki sposób narodowo, czynic
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jzyk polski jedynym organem, obywatela polskiego jedy-

nym prawnym podmiotem krajowego ycia publicznego.

Zabezpieczaa równo osoby i nietykalno wasnoci cy-

wilnej, utrzymujc krajowi wielkie europejskie prawo-

dawstwo i kadc je w rce niezawisego sdownictwa.

Zabezpieczaa swobod sumienia i myli, porczajc pen
tolerancy religijn i, w zasadzie przynajmniej, porczajc

wolno druku. Zabezpieczaa nareszcie powany udzia

ogóu w kontrolowaniu czynnoci machiny pastwow^ej.

warujc instytucye przedstawicielstwa narodowego, w za-

kresie, jak na pojcia i warunki owoczesne, jedynie do-

stpnym, a nawet poniekd w zakresie natenczas bezprzy-

kadnym, wykraczajcym daleko poza granice spócze-

snych reprezentacyjnych wzorów zachodnich. W rzeczy

samej — jakkolwiek paradoksalnie, prawie bajecznie,

brzmie to musi dzisiaj, po latach kilkudziesiciu, wobec

jake odwróconych z gruntu stosunków krajowych nie

moe ulega adnemu zwtpieniu, e Królestwo Kongre

sow, pod wzgldem ustawodawczo-reprezentacyjnym da-

leko zostawiao poza sob spóczesne najkulturalniejsze

spoecznoci Zachodu. Wyprzedzao znacznie Angli. Obo-

wizujce podówczas prawo parlamentarne angielskie,

oparte na wstecznym i nieuczciwym systemacie krzycz-

cego oligarchicznego naduycia, pod kadym wzgldem
stao niej od nowego sejmowego prawa warszawskiego,

opartego na zasadzie jednostajnych wyborów bezpore-

dnich, równomiernych okrgów ludnociowych i umiarko-

wanego cenzusu majtkowego. Te zdrowe porki repre-

zentacyjne, jakie wtedy posiadao Królestwo, po kilkunastu

dopiero leciech, kiedy ono ju istnie nie bdzie, zdobdzie

sobie Anglia na mocy ciko wywalczonych pierwszych

bilów reformy. I podobnie jak Angli Jerzego IV., wy-

przedzao oraz Królestwo Polskie we wzgldzie ustawo-
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dawczym Francy Ludwika XVIII, i Karola X. Do po-

równa Kart warszawsk 1815 roku ze sawn Charte

1814 roku, pod której hasem dawali si zabija Fran-

cuzi na barykadach lipcowych, i której pogwacenie uka-

rali wypdzeniem dynastyi bourboskiej. Owó, wedle tej

drogocennej Charte — biorc ju tylko na uwag wydane

w jej rozwiniciu najpierwsze »liberalne« przepisy 1817

roku, a pomijajc póniejsze, cieniajce przepisy reak-

cyjne o przywileju elektorskim tak zwanych »podwójnych

wotów « — prawo wyborcze bierne wymagao lat czter-

dzieci wieku i opacanego podatku rocznego 1000 fran-

ków, prawo wyborcze czynne — lat 30 i podatku 360

franków. Tymczasem, wedle Konstytucyi Królestwa, prawo

wyborcze bierne wymagao lat 30 wieku i 100 zp. po-

datku; czyime za wymagao penoletnoci zwyczajnej, to

jest lat 21 i przysugiwao wszystkim wyborcom szlache-

ckim, posiadajcym jakkolwiek wasno gruntow, oraz

wszystkim wyborcom gminnym, opacajcym jakikoUciek

podatek gruntowy, lub posiadajcym pewne, nader skromne,

ogólne, szacunkowe a nie podatkowe, kwalifikacye majt-

kowe, czy te wreszcie zawodowe, a bodaj jedynie umy-

sowe. Rónica bya jasna i oczywicie zgoa na korzy
Królestwa. Ale najdobitniej t rónic uzmysowi cyfry

ostateczne. We Francyi restauracyjnej, na mocy Karty

1814 roku, znalazo si ogóem okoo 80 tysicy uprawnio-

nych wyborców. W Królestwie Polskiem, na mocy Karty

1815 roku ilo uprawnionych wyborców wynosia ju
w 1820 roku okoo 100 tysicy. Francya ówczesna pod

wzgldem zaludnienia przeszo siedm razy przewyszaa
Królestwo. Zatem, jak atwo wyliczy — przyczem nale-

aoby nadto uwzgldni odpadajcych ydów — Króle-

stwo, w porównaniu z Francy, wykonywao wtedy dzie-

wi do dziesiciu razy rozleglejsz funkcy przedstawi-
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cielska. Koniec kocem, jak si okazuje, pod wzgldem

ustawodawczej reprezentacyi narodowej, Królestwo Pol-

skie zajmowao na
j
pierwsze miejsce w Europie kongre-

sowej.

Tutaj jednak nastrcza si pytanie: czy kraj istotnie

dorós, istotnie dojrza, do takiego poziomu ustawodawstwa?

Z ca rozwag i spokojem mona odpowiedzie twier-

dzco. Wprawdzie ten kraj, w przewanej mierze, by
jeszcze wtedy reprezentowany przez spoeczno szlache-

ck. Ale zarzut albo wyrzut z tego tytuu byby próny.

Równie próny, jak ten, który wypado poruszy i odrzu-

ci z powodu ówczesnej »buruazyjnej« opozycyi francu-

skiej przeciw rzdom bourboskim. Jak wtedy liberalne

mieszczastwo opozycyjne we Prancyi restauracyjnej, po-

dobnie liberalna szlachta, rzdzca w Królestwie Kon-

gresowem bya naturalnym i powoanym organem krajo

wej samowiedzy politycznej. Bya nim nie z racyi sztucz-

nego przywileju, ale z racyi koniecznoci faktycznej, wsku-

tek tego przechodniego stopnia rozwoju, na którym wtedy

faktycznie znajdowao si jeszcze Królestwo, dorabiajce

si dopiero powszechniejszej owiaty narodowej, dorabia-

jce si oraz przemysu i uwaszczenia, a tem samem do-

piero dorabiajce si nalenej penoletnoci obywatelskiej

dla swoich fundamentalnych stanów, mieszczaskiego i wo-

ciaskiego. Zreszt obowizujce prawo wyborcze, acz-

kolwiek do czasu wyczao wocian jako niewacicieli,

przecie nader obszernem koem nie tylko ogarniao dro-

bn szlacht zagonow, lecz zarazem, w osobie rzemiel-

ników, kupców, nauczycieli i t. d., ogarniao szerekie war-

stwy mieszczaskie. W dodatku, jak zaznaczono, te y-
wioy mieszczaskie day zaraz znamienny dowód zaufa-

nia szlachcie, obierajc z jej grona znaczn liczb posów

gminnych do wszystkich czterech Sejmów. I mona orzec
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z ca bezstronnoci, e ówczesna generacya szlachecka,

w ogromnej, dobrze mylcej swojej wikszoci i owieco-

nych swoich kierownikach, aczkolwiek niewolna od po-

wanych wad pojciowych, politycznych a zwaszcza spo-

ecznych, bdcych nieuniknionym wynikiem caej jej

przeszoci stanowej oraz ówczesnego poziomu uwiado-

mienia publicznego, jednakowo, naogó biorc, na takie

zaufanie zasugiwaa. Mona orzec, e ówczesn swoj
sub polityczn, administracyjn i duchown z wielu

wzgldów zapisaa si ona dodatnio w obrachunku wy-

maganych wtedy posug narodowych. Ta generacya obja-

wia si nierównie doskonalszym i zdrowszym czynnikiem

spoecznym od równolegej, ciemnej i samolubnej szlachty

torysowskiej w Anglii, albo ultrasowskiej we Francyi.

Objawia si godn nosi cikie brzemi przewodnictwa

w narodzie. Wprawdzie u kresu staa katastrofa, która

miaa przywali Królestwo. Ale tak samo, jak katastrofa

podziaowa nie przesdza racyi bytu Rzpltej, tak samo

katastrofa rewolucyjna nie przesdza racyi bytu Króle-

stwa. Królestwo Polskie i w bycie swoim, i w swoim

upadku stano, pod niejednym wzgldem kapitalnym, na

wysokoci swego powoania Jeli rozejrze si w pracach

jego instytucyi rzdowych, w dziaaniach jego sdów,

w czynnociach jego sejmików, albo w obradach jego Sej-

mów; jeli rozway jego dziea prawodawcze, albo admi-

nistracyjne, takie, jak prawo hypoteczne, jak ustawa To-

warzystwa Kredytowego, jak Bank Polski; jeli przypa-

trze si takim jego politykom, jak Lubecki, takim admi-

nistratorom, jak Mostowski, takim sadownikom, jak Wy-
czechowski, takim mówcom, jak Barzykowski, takim oby-

watelom, jak Staszic; jeli uwzgldni nadto ow, z niego

waciwie promieniejc, potn i bogosawion energi

duchow, która miaa dopiero uyni i pokierowa y-
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wioowe poloty narodowego natchnienia; jeli przypomnie

wreszcie, e to Królestwo liczyo niespena cztery miliony

mieszkaców, a wic byo dwakro mniejsze od. dzisiej-

szej Galicyi, e ta Warszawa liczya niespena 150 tysicy

mieszkaców, a wic mniej od dzisiejszego Lwowa, e tu-

taj przecie znalazo si miejsce dla dusz i umysów nad-

zwyczajnych, albo niepospolitych, od Dbrowskiego a do

Prdzyskiego, od Woronicza a do Lelewela, od Poto-

ckiego a do Mochnackiego, od ks. Adama a do modego

Zygmunta, od Juliana Ursyna a do modego Juliusza;

jeli to wszystko razem ogldn, odway i osdzi —
wtedy niechybnie na postawione u góry zapytanie nie wy-

padnie inna odpowied, prócz twierdzcej. Królestwo Pol-

skie byo napewno przysposobione dostatecznie do swojego

ustawodawstwa.

Atoli w tem miejscu znowu przychodzi ponowi

wyraone pocztkowo zasadnicze memento. Zagadnienie

ustawodawcze byo jedynie form zewntrzn dziejów

Królestwa Kongresowego. Ich treci wewntrzn byo za-

gadnienie terytoryalne.

Podpisanie Karty konstytucyjnej byo pierwszym

wielkim aktem publicznym Aleksandra I. w Warszawie.

Wtedy te jego po raz pierwszy ujrzaa stolica Królestwa.

Wjazd uroczysty Aleksandra do Warszawy w poowie li-

stopada 1815 roku by niezawodnie znamiennym momen-

tem dziejowym. Przed stu laty w zamku królewskim nad

Wis by zjawi si Piotr Wielki w gocinie u Augusta II.

Przed dwustu laty — Wasyl Szujski u Zygmunta III. Te-

raz Aleksander I., prawy monarcha Królestwa Polskiego,

do wasnego królewskiego przybywa domu. Opuszczajc

miasto, pozostawi zakad drogocenny pod postaci nada-

nej Ustawy.

Wiosn 1818 roku monarcha zjecha do Warszawy
OWA STULECIA. T. II. 23
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dla otwarcia pierwszego Sejmu Królestwa. Zagajenie Sejmu

z wielk odbyo si wystawnoci. Zgromadziy si w wiel-

kiej sali senatorskiej obiedwie izby, galerye wietn na-

toczone publicznoci, dokoa i na stopniach tronu sta-

nli Wielcy Ksita, rzd krajowy, towarzyszcy monar-

sze ministrowie cesarscy, generalicya polska i rosyjska.

Aleksander, podniósszy si na tronie, odczyta pikn
i dziwnie obiecujc mow tronow. »Speniaj si — mó-

wi gosem dobitnym, wzruszonym, a jednak obmylanym

w kadym akcencie— speniaj si Wasze nadzieje i moje

yczenia... Podalicie mi sposobno okazania mojej ojczy-

nie tego, co dla niej oddawna gotuj, i co otrzyma, skoro

zarody tak wanego dziea bd mogy osign potrzebne

rozwinicie... Wzniecie si do wysokoci waszego zadania.

Wezwani jestecie da znakomity przykad Europie, wzrok

swój na was kierujcej... Skutki prac waszych naucz

mnie, czy, wierny swoim przedsiwziciom, bd móg da-

lej rozszerza to, co ju dla Was uczyniem*.

Sowa monarsze wywary potne wraenie na obe-

cnych, a odbiy si dalekiem echem po miecie, kraju^

pastwie i Europie. Zawieray one duo zapowiedzi naj-

pierwszej wagi: w stosunku do Królestwa i w stosunku da

Cesarstwa. Lecz te sowa doniose wywary wraenie ca-

kiem odmienne na suchaczach polskich a rosyjskich.

Jeszcze przy redagowaniu pierwotnego tekstu mowy tro-

nowej w Petersburgu, mocno oponowa si Gapo dlstria.

Potem, przed jej wygoszeniem w Warszawie, oponowa

si Wielki Ksi Konstanty. Teraz, kiedy zostaa wyrze-

czona, nader zajmujce wywoywaa sdy poród przy-

tomnych a z uwag naton przysuchujcych si jej

Rosyan. Genera Michajowski-Danilewski zauway po ci-

chu: »Piotr Wielki nie mówi nam, emy dzicy, ale nas^

reformowa «. G-enera Jermoow gono prorokowa: »Sko-
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czy si na zapowiedziach*. Lecz najciekawsza rozmowa

toczya si pógosem na uboczu, o kilka kroków od tro-

nowego wzniesienia. Sta tam mody jeszcze, dosugujcy

si dopiero karyery, genera-porucznik rosyjski, i z defe-

rency, w której celowa, pyta starego, zasuonego gene-

raa Mioradowicza: »Jake raczysz mniema, Ekscelen-

cyo, có waciwie z tego bdzie? « A Mioradowicz opry-

skliwie: »To bdzie, e za lat dziesi bdziesz ich bra
szturmem ze swoj dywizy«. Ciekawy genera-porucznik

nazywa si Iwan Fiedorowicz Paskiewicz.

Obrady i uchway prawodawcze wziy obrót powa-

ny i pomylny. Przyjto poyteczne prawo o rozgrani-

czeniu normalnem dóbr nieruchomych, sposobem skróconej

procedury, przy zwolnieniu od opat rzdowych, w prze-

pisanym terminie prekluzyjnym — rodek w szczególnoci

wany dla ubezpieczenia szarpanych dóbr narodowych

a niezbdny równie dla naleytego ustatkowania ogól-

nych porzdków hypotecznych. Równoczenie te, w rze-

czy samej, wzito pod rozwag ten ostatni przedmiot ar-

cywany, a nader pilny i na czasie, ze wzgldu na upy-

wajcy wanie dziesicioletni termin dziaania obowizu-

jcego Kodeksu, a std kopotliwej odnowy hypotecznej:

gruntownie i roztropnie zaatwiono t donios matery
w najpowszechniejszym zakresie, przez nowe znakomite

prawo o ustaleniu dóbr nieruchomych, przywilejach i hypo-

tekach, szczliwe poczenie cisej logiki poj prawnych

staropolskich a wypróbowanej praktyki pruskiej, przywra-

cajc zasadzie jawnoci hypotecznej ten przynaleny sza-

cunek bezwzgldny, jaki bya osabia procedura francu-

ska, a tem samem stanowic niewzruszon odtd powag
hypoteki krajowej. Przyjto z koniecznoci, lecz z chwa-

lebnem umiarkowaniem, i uczciw niechci dla tego cho-

robliwego rodka, prawo o odroczeniu moratoryum na dal-

23*
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sze dwa lata; a zarazem stwierdzono procent prawny oraz

cieniono arbitralno sdów w udzielaniu zwoki duni-

kom na niekorzy wierzyciela: wbrew kuszcym pobud-

kom wasnego interesu prawodawców — skoro wikszo
sejmujcych, jeszcze z czasów pruskich, albo wojennych,

pod cikimi uginaa si dugami — a w imi zdrowego

instynktu prawnego. Zajto si ujednostajnieniem prawo-

dawstwa karnego; rzecz potrzebna, skoro, skutkiem nie-

przyjcia na Sejmie warszawskim francuskiego, susznie

zreszt niesympatycznego, kodeksu karnego, obowizyway
w kraju i nadal dwa róne systematy karne: austryacki

i pruski. Przyjto te nowy ogólny krajowy kodeks kar,

niedoskonay zapewne z wielu wzgldów, opracowany przez

Ksawerego Potockiego, austryackiego prawnika, wzorowany

na przestarzaym systemacie austryackim, czsto do zbytku

surowy, naprzykad sposobem austryackim i pruskim wpro-

wadzajcy kar chosty, nieznan zwyczajnemu kodek-

sowi francuskiemu, — ale zwizy w swoich kilkuset ar-

tykuach, niejednokrotnie nawet reformatorski, i napewno

lepszy od swojej opinii. Odrzucono wreszcie jedyny pro-

jekt nowego prawa o maestwie, który, poowiczny w za-

oeniu, adnej strony nie zadowolni, ani zwolenników

poj maeskich napoleoskich, ani duchowiestwa. Po

czterotygodniowych wytonych pracach Sejm zosta zam-

knity yczliw i wdziczn mow tronow. Pochwala

cesarz Aleksander obfit i owocn sejmujcych dziaal-

no, pochwala w równej mierze niezawiso sdu, z jak
odrzucili przeciwny ich przekonaniu projekt rzdowy o pra-

wie maeskiem, »Wolno obrani — rzek — winnicie

byli wolno si naradza «. W serdecznych i obiecujcych

wyrazach zapowiada rychy swój powrót. »0b8tawam —
koczy — przy spenieniu moich zamiarów. S one wam
znajome «.
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W rzeczy samej, okoo tego czasu dokonane zostay

niektóre ze wszechmiar godne uwagi, gdy jedyne pozy-

tywne, a pierwsze i ostatnie zarzdzenia, wykraczajce

poza zakres terytoryum Królestwa. Ukazem Najwyszym

z lipca 1817 roku, utw^orzony zosta oddzielny korpus li-

tewski, z 27- ej i 28-ej dywizyi piechoty, oraz 29-ej bry-

gady artyleryi, za w padzierniku tego roku skomple-

towany zosta przez nowo utworzone puki: uaski imie-

nia Cesarzewicza Konstantego, kirasyerski podolski, lejb-

gwardyi litewski (nowy) i woyski, grenadyerskie litew-

skie, 1-zy i 2 gi oraz karabinierski litewski. Potny ten

korpus, wyszy ilociowo od wszystkiej armii Królestwa,

zachowujc zreszt numer porzdkowy szóstego korpusu

armii Cesarstwa, wedle wydanych przepisów specyalnych

rekrutowa si wycznie z gubernii wileskiej, grodzie-

skiej, miskiej, woyskiej, podolskiej, oraz obwodu biao-

stockiego, i otrzyma odrbne czerwone wyogi dla swego

ciaa oficerskiego, postawiony równie jak i armia Króle-

stwa zosta pod bezporednie rozkazy W. Ks. Konstantego.

Wszelako, stwierdzi naley, szczegóy zasadnicze tej or-

ganizacyi dokonane zostay raczej wbrew pierwotnym za-

patrywaniom Konstantego Pawowicza, a z osobistej ini-

cyatywy cesarza Aleksandra, który »nawet z niejakim

gniewem « odpowiedzia bratu na jego w tym wzgldzie

remonstracy: »Czyli nie rozumiesz, e to nie im daj

zamiast ótych konierzy czerwone, ale wam zamiast

czerwonych óte«. Nadto, W. Ksi Konstanty, na mocy

Najwyej zatwierdzonego Ukazu senackiego z lipca 1819 r.

otrzyma tytu i charakter Naczelnego Wodza dla wysz-

czególnionych gubernii i okrgu, z kompetency wyjt-

kow, oznaczon w ustawie z lutego 1812 roku dla wa-
dzy najwyszego dowódzcy armii czynnej. Rzeczona kom-

petency rozszerzona zostaa faktycznie o tyle, i oprócz
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sfery czysto wojskowej rozcignita zostaa równie na

cywiln w ten sposób, i odtd genera-gubernatorowie

i gubernatorowie cywilni w rzeczonym obrbie obowizani

byli w sprawach celniejszych kierowa si do Warszawy,

do W. Ks. Konstantego, i wedle jego naczelnych postpo-

wa skazówek.

Zaznaczy w tern miejscu wypada, e w faktycznem

traktowaniu omiu gubernii zachodnich wraz z obwodem

biaostockim przez Aleksandra I. uwydatnia si w epoce

niniejszej system dwoisty, cakiem wyranie wyodrbniony.

A mianowicie, wzgldem piciu wywymienionych guber-

nii, wileskiej, grodzieskiej, miskiej, woyskiej i podol-

skiej oraz obwodu biaostockiego, stosowany by system,

w pewnej przynajmniej mierze uznajcy ich polsko;

przeciwnie, wzgldem pozostaych trzech gubernii witeb-

skiej, mohylowskiej i kijowskiej przeprowadzany by sy-

stem, umacniajcy w nich rosyjsko. Dla pierwszych je-

dnostek administracyjnych tym sposobem bya, jeli nie

ostatecznie zdecydowan, to przynajmniej torowan i zo-

stawion otworem droga stopniowego zespolenia ich z Kró-

lestwem Polskiem; dla drugich natomiast — droga zupe-

nego ich zjednoczenia z Cesarstwem. Podwójny ten sy-

stem, wcielony w ycie przez Aleksandra sposobem nad-

zwyczaj ostronym, z uwagi na opini publiczn polsk,

a przedewszystkiem na rosyjsk, znajdowa sobie wyraz

namacalny w niektórych zwaszcza szczegóach znamien-

nych, a mianowicie w nominacyach na stanowiska urz-

dowe w rzeczonych guberniach, gdzie, w pierwszym wy-

padku, sadowiono systematycznie Polaków, w drugim —
Rosyan.

Te szczegóy nominacyjne s wane. To s jedyne

prawie pozytywne symptomaty wskanicze pewnych kie-

rowniczych pogldów i de. Wszake z naciskiem stwier-
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dzi potrzeba, e przebijajca ta rónolito podwójnego

traktowania gubernii zachodnich pod wzgldem wojsko-

wym i administracyjnym, zainaugurowana przez cesarza

Aleksandra pocztkowo z do znaczn energi w pierw-

szych latach pokongresowych, pozostaa nastpnie in statu

quo, nie poruszona ju dalej w cigu ostatnich lat piciu

jego panowania. Natomiast, z chwil jego zgonu, t róno-

lito zacz natychmiast, bez adnej straty czasu, zaraz

od 1826 roku, stopniowo, lecz z pen i wiadom konse-

kwency, wyrównywa i wygadza cesarz Mikoaj I,

w duchu jednostajnego zespolenia wszystkiego kraju za-

chodniego z pastwowoci rosyjsk, i to zarówno w za-

kresie administracyjnym, przez wzmocnienie ywiou ro-

syjskiego, jako te w zakresie czysto wojskowym przez

kasat gównych odrbnoci oddzielnego korpusu litew-

skiego, a przedewszystkiem przez zniesienie specyalnej

rekrutacyi tego korpusu, który ju odtd rekrutowany by-

wa, wprost przeciwnie, w przewanej mierze z gubernii

wewntrznych Cesarstwa.

Drugi Sejm Królestwa odby si jesieni 1820 roku.

Inny ju by nastrój kraju. Rozmaite dotkliwe przeprawy,

dowiadczone zwaszcza ze strony W. Ksicia Konstantego,

wiee, midzy innemi, postanowienia rzdowe, w poprzed-

nim 1819 roku, o cenzurze na czasopisma i ksiki, wy-

dane bez Sejmu, wic bez uwagi na konstytucy, gboki
wywoay niepokój Inny te by nastrój monarchy, wstrz-

-nionego ju przez ów przeom stanowczy, który wów-

czas to, jak zaznaczono, dokonywa si w najgbszych

tajnikach jego duszy, pod wpywem czynników najroz-

maitszych, pod wpywem wypadków europejskich, a zwasz-

cza pod wpywem ponurych odkry o rozlegem knowa-

niu spiskowem w Rosyi. Inny te, wstrzemiliwy i raczej

ostrzegawczy by nastrój mowy tronowej. Ostrzega Ale-
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ksander sejmujcych »przed zym duchem, co si nad

Europ unosi «. Jednak jeszcze nie wyrzeka si wspania-

ych zamierze. »Jeszcze kilka kroków— wyrzek —a sta-

niecie u celu moich i waszych nadziei «.

Mniej pomylnym tym razem by przebieg prac sej-

mowych. Przyjto dwie tylko nowele prawodawcze: do-

datkowy przepis moratoryum, przyczem w rozprawach

stwierdzono nieodzowno stworzenia wielkiej krajowej

instytucyi kredytowej; oraz przepisy proceduralne o wy-

waszczeniu na uytek publiczny. Przepady natomiast

ogromn wikszoci gosów projekty rzdowe: kodeks

procedury karnej, odrzucony najsuszniej, bo lichy; oraz

nowy statut organiczny dla senatu, odrzucony mniej za-

sadnie, gdy, pomimo pewnych usterek, na ogó rozs-

dny i potrzebny. W obszernych uwagach komisyi sejmo-

wych nad raportem Rady Stanu, wytknito krytycznie

rozliczne niewaciwoci w gospodarstwie rzdowem,w szcze-

gólnoci uwydatniono opakane pooenie finansów krajo-

wych. W znacznej, zbyt moe znacznej, liczbie dziewi-

dziesiciu petycyi sejmowych, obok dezyderatów praktycz-

nych, wygaszano take niektóre gravamina zasadnicze

z powodu niejednokrotnego odchylania si rzdu od brzmie-

nia i ducha pork ustawodawczych. Jednakowo i w sa-

mych rozprawach poselskich, i w uwagach komisyjnych,

i w petycyach sejmowych, przewaa w ogromnej wik-

szoci, oprócz paru tylko niepodanych wyjtków, zaró-

wno pod wzgldem formy, jak treci, duch trzewy, rze-

czowy i umiarkowany. Wszake w tronowej mowie zam-

knicia nie znalazo si ju wyrazów aprobaty. Owszem,

wydao si sposobnoci wcale porczn, aby wywoa
uczucie przyczynowego zwizku pomidzy mniej zado-

walniajcym wynikiem prac sejmowych, a przesdzon
ju w gbi spraw powszechniejsz. » Zapytajcie si su-
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mienia waszego — takiego niespodziewanego napomnienia

wysucha Sejm zasmucony — czy w cigu obrad waszych

pooylicie dla Polski wszystkie te usugi, jakich od wa-

szej oczekiwaa mdroci; czy te przeciwnie, powicajc
nadziej, któr przezorna ufno byaby zicia, nie opó-

nilicie w jego postpach dziea przywrócenia ojczyzny

waszej? Ta cika odpowiedzialno na was spada b-
dzie*. Dysproporcya pomidzy skutkiem a rzekom przy-

czyn, bya a nazbyt widoczn. Lecz jakakolwiek przy-

czyna — skutek jawnie stwierdzony zosta.

W zarzdzie wewntrznym kraju tymczasem dwie

doniose dokonay si zmiany. Zmienili si kierownicy

dwóch wanych wydziaów: skarbu, oraz owiaty i wy-

zna. Na czele skarbu stan Lubecki. Wybór zbawienny:

gdy by to czowiek jedyny, który móg uratowa i ura-

towa istotnie skarbowo krajow, schorowan ciko,
prawie miertelnie, i który zreszt w najszerszym, w naj-

ogólniejszym zakresie administracyjnym i politycznym

móg odda, i istotnie odda, niepolednie usugi krajowi.

Druga zmiana bya innego rodzaju. Bya skro ujemna,

nie z korzyci, lecz ze strat dla kraju. Na czele Komi-

syi owiecenia i wyzna religijnych, na miejscu Stani-

rfawa Potockiego, postawiony zosta Stanisaw Grabowski.

Nie by Potocki napewno najlepszym ministrem owiaty

i wyzna, z niejednego wzgldu nawet zgoa nie by do-

brym. Ale Grabowski by najgorszym. Nie bya to zreszt

tylko zmiana osób. Bya zmiana systemu. By opakany
skutek obustronnych cikich bdów w tej tak ywotnej,

a tak trudnej dziedzinie kocielno-politycznej. Poszed na-

samprzód w skrajnym, jednostronnym kierunku Potocki.

Na mocy dekretu królewskiego z 1817 roku o organizacyi

Komisyi wyzna, przyswoi swemu wydziaowi zbyteczn

i niezawodnie zbyt daleko sigajc kompetency nadzór-
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cz i reglementacyjn w rzeczach czysto wyznaniowych.

Wychodzc z zaoe, napozór liberalnych, dotar do skraj-

nych wyników wojujcego biurokratyzmu, zawsze niepo-

danych, a niepodanych podwójnie wobec szczególniej-

szej sytuacyi kocielno-politycznej katolickiego Królestwa

Polskiego. W tyme czasie rokowania posa rosyjskiego

w Rzymie, ks. Italiskiego, z kardynaem sekretarzem

Consalvim, doprowadziy w styczniu 1818 roku do podpi-

sania umowy konkordatowej.

Wobec nowych, uporzdkowanych ogólnych stosun-

ków kocielnych tembardziej byo niezbdnem wewntrzne

pokojowe porozumienie pomidzy polskim rzdem a pol-

skiem duchowiestwem. Z adnej strony nie umiano w na-

leytym stopniu przej si t potrzeb. Z jednej strony

dotychczas Potocki chodzi do Aleksandra po bro prze-

ciw »klerykalizmowi«; teraz biskupi poszli do Aleksandra

po bro przeciw »niedowiarstwu*. Zoono Aleksandrowi

skarg osobist na Potockiego; zoono oraz pitnacie

punktów petycyjnych od duchowiestwa. Tak wysun si

Grabowski; tak te, w sierpniu 1821 roku, na miejscu de-

kretu 1817 roku powsta nowy statut organiczny Komisyi

owiaty i wyzna. Utworzono oddzieln sekcy rzymsko-

katolick, instytucy niewtpliwie podan, lecz bynaj-

mniej nie wszdzie odtd w podanym kierowan duchu;

utworzono oddzieln dyrekcy wychowania publicznego,

i w rku dyrektora generalnego i naczelnego cenzora,

Kalasantego Szaniawskiego, uczyniono j narzdziem sy-

stematycznego ociemniania. Takim sposobem, bd, z je

dnej strony poczty, wyrodzi, w drodze koniecznej reak-

cyi, równolegy bd ze strony przeciwnej: obadwa bdy
jednakowo wyrose z niedo penej pamici o najwyszem

kryteryum narodowego interesu; tem aoniejsze obadwa

bdy, e, na rozliczny sposób, w dobrej zapewne poczte
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wierze. Gdy jake wtpi o dobrej wierze Stanisawa

Potockiego? Albo o dobrej wierze Woronicza, kiedy

z wzruszeniem opowiada o audyencyi: >Zdao mi si wi-

dzie Konstantego Wielkiego w osobie Aleksandra «. Tutaj

te tkwio jedno z gównych zaoe bdu, mylna rachuba

na nawrócenie Aleksandra i Rosyi prawosawnej; a trzeba

zaraz powiedzie, e to mylne zaoenie wczeniej ni
w Warszawie ustalio si w Rzymie. Byo to to samo

mylne zaoenie, którem niegdy udzi si Grzegorz XIII.

wzgldem Iwana, niedawno Pius VI. wzgldem Pawa, te-

raz Pius VII. i Leon XII. wzgldem Aleksandra, które

jeden tylko jasnowidzcy odrzuca umys, najwikszy no-

woytny m stanu w Kociele, prefekt kongregacyi de

propaganda fide, kardyna Annibale Consalvi.

Coraz chmurniejsze staway si tymczasem ostatnie

lata Aleksandra. Coraz chmurniejsza jego dusza osamo-

tniona i stargana. Wielki czarodziej nie czu si ju na

siach wypuci do lotu rozptanych przez siebie duchów.

A ju nie byo w jego mocy powcign ich z powrotem,

obezwadni, uciszy. Tak stao si, jak okazano, na sze-

rokim terenie europejskim, gdzie ju wrzaa walka grecka.

Tak z kolei stao si w Rosyi, okrytej tymczasem ogromn
sieci konspiracyjn wojskow. Tak wreszcie stao si

i w Królestwie Polskiem. Podniosa si tutaj i rozrosa

tajna robota zwizkowa, a naprzeciw niej stana nieu-

bagana robota prowokacyjno-represyjna. Jad, coraz obfi-

ciej z takiego sczcy si róda niebawem zatru do sa-

mej gbi stosunek wzajemny midzy monarch a na-

rodem.

Wród podobnych, pogorszonych niezmiernie warun-

ków, zajtrzajcych z gruntu pooenie powszechne, za-

ciemniajcych cakowicie widnokrg przyszych losów

kraju, zjecha Aleksander wiosn 1825 roku, na trzeci
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Sejm do Warszawy. Wyprzedzi jego przybycie doniosy

i dotkliwy akt ustawodawczy. W lutym tego roku, ró-

wnoczenie z uniwersaem o zwoaniu Sejmu, wydany zo-

sta Artyku dodatkowy, znoszcy zupenie jawno sej-

mowania, z wyjtkiem tylko dwóch formalnych posiedze:

zagajenia i zamknicia. Równao si to, w pewnej mierze,

zawieszeniu Karty konstytucyjnej. W mowie tronowej

otwarcia tak znaczna nowo zlekka tylko zostaa natra-

con. »W chci utwierdzenia dziea mego — mówi Ale-

ksander — zapewnienia jego trwaoci i zarczenia wam
spokojnego onego uywania, dodaem jeden artyku do

kardynalnego prawa Królestwa*. Zreszt, unikajc staran-

nie wszelkich tematów ogólniejszych, kad gównie nacisk

na wyran popraw materyalnego bytu kraju, na doko-

nane tak szybko, od czasu ubiegego Sejmu, postpy pod

wzgldem gospodarczym, a zwaszcza skarbowym; wypro-

wadza std obowizek zupenego zaufania do troskliwoci

rzdu, i zaleca te ufne roztrzsanie prawodawczych pro-

jektów rzdowych. Sejm istotnie poszed za t wskazówk.

Odoy wiadomie na bok wszelkie rekryminacye. Wy-
rzek si zamierzonego pierwotnie zastrzeenia przeciw

Artykuowi dodatkowemu, a nawet uoonego ju adresu

do tronu z prob o zniesienie tego artykuu. Przyj na-

tomiast wszystkie, bez adnego wyjtku, projekty rzdowe.

Tak uchwalone zostay znaczn wikszoci w obu izbach:

nowa ksiga pierwsza kodeksu cywilnego, opierajca

prawo o osobach na kompromisie kodeksowych poj cy-

wilnych a religijnych poj krajowych; stosowne prze-

pisy przechodnie dla tego nowego prawa osobowego; no-

wela do kodeksowego przepisu o umowie czynszowej,

zmierzajca do utwierdzenia tego stosunku prawnego i po-

mnoenia stanu czynszowników w kraju; wyjaniajca

nowela hypoteczna o uprzywilejowanym i osobistym wie-
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rzycielu; poszczególne dopenienia niektórych sankcyi ko-

deksu karnego; wreszcie ustawa Towarzystwa Kredyto-

wego ziemskiego. Sejm, majc sobie wraone ostatnie nie-

spodziane sowa monarsze o »cikiej swojej odpowiedzial-

noci«, postawi sobie za punkt honoru usun podstaw

wszelkim w tym wzgldzie upozorowaniom, i da peny
dobitny dowód ufnoci dla korony. Nie móg nie uzna

tego w mowie zamknicia Aleksander. »Zgromadzenie wa-

sze — mówi — przynioso skutki, których wam do po-

winszowa nie potrafi... Spenilicie oczekiwania ojczyzny

waszej i usprawiedliwilicie moje zaufanie... Upragnieniem

mojem bdzie, ebym was przekona... jaki wpyw post-

powanie wasze mie bdzie na wasz przyszo «. Jakie-

kolwiek jednak byo to pragnienie monarchy, ju nie miao

si ono urzeczywistni. Po raz ostatni egna Aleksander

Sejm polski. Warszaw i Królestwo. Wyjeda, aby wi-

cej nie powróci. Wyjeda do swego imperyum, gdzie

jeszcze przed kocem tego roku czekaa go mier przed-

wczesna.

Objcie rzdów przez Mikoaja I. nastpio wród
warunków nadzwyczajnych, i wprost bezprzykadnych.

Przez trzy prawie tygodnie grudniowe 1825 roku byo

dwóch monarchów, a nie byo adnego. Wybuch peters-

burski rozwiza to jedyne w dziejach dwukrólewie. Ale

pocigno ono za sob dugi szereg najdraliwszych i naj-

niebezpieczniejszych komplikacyi. Wytworzy si wyjt-

kowy stosunek pomidzy Konstantym Pawowiczem a mod-
szym bratem a monarch; odmieni si te równoczenie

stosunek Wielkiego Ksicia wzgldem Królestwa Polskiego,

Nieodwoalnie ju teraz przesta istnie Cesarzewicz, na-

stpca tronu wszechrosyjskiego. Std te, z jednej strony,

tern cilej móg on odtd czu si zsolidaryzowanym

z krajem, gdzie naczelna zostaa mu rola; z drugiej strony
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natomiast, tern bardziej musia oglda si na swoj od-

powiedzialno wobec Petersburga. To stanowisko obosie-

czne natychmiast wystawione zostao na najcisz prób.

Sprawa dekabrystów wykrya pewn ich styczno z To-

warzystwem Patryotycznem warszawskiem. Styczno
bya najbahsza. Jest rzecz matematycznie pewn, e, po

pierwsze, inicyatywa zblienia si wysza ze strony rosyj-

skiej, i e, po wtóre, ze strony polskiej nie wdano si

w adne pozytywne zobowizania. Na kontraktach kijow-

skich 1824 roku podpukownik Krzyanowski odszukany

zosta przez Bestuewa-Riumina i Murawiewa-Apostoa'

Krzyanowski zachowywa si cakiem biernie, z uderza-

jc dojrzaoci i rozwag. dano od niego akcesu do

wspólnego spiskowego dziaania, oraz dopytywano si

szczegóów o zwizkach polskich. Odpowiedzia, e adnego

od nikogo nie posiada upowanienia, i e nie jest ciekaw

szczegóów o zwizku rosyjskim. Pytano o myli polskie

wzgldem ksztatu rzdu i wystawiono jako cel konieczny

tez republikask. Odpowiedzia owiadczeniem, e wedle

jego przekonania interes polski polega jedynie na rzdzie

monarchicznym. Otworzono przd nim gwatowne i krwawe
zamiary, i dano, w razie potrzeby, naoenia rki na

W. Ksicia Konstantego. Odpowiedzia, e »nigdy Polak

nie zmaza rki krwi monarchów swoich «. Kiedy nato-

miast poruszon zostaa sprawa terytoryalna, zauway
Bestuew, e » przedmiot ten póniej mógby by uoo-
nym, gdy zdania zwizku rosyjskiego s w tej mierze

podzielone, i znajduje si nawet strona, która przy caoci

obecnych granic pastwa obstaje«. Zeznania uwizionych

w Petersburgu dekabrystów sprowadziy aresztowanie

w Warszawie Krzyanowskiego i towarzyszów. Rozpocza
si duga, paroletnia sprawa o zbrodni stanu. W. Ksi
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Konstanty, pen surowo zewntrznie objawiajc w War-

szawie, równoczenie ze szlachetn miaoci stawa

w obronie oskaronych i kraju w poufnych pismach do

cesarza Mikoaja. Nareszcie Sd sejmowy, po trudnych

i dugich naradach, prawie jednogonie wyda wyrok, ka-

rzcy umiarkowanym sposobem gównych oskaronych,

uniewinniajcy innych. Wyrok zosta zawieszony przez

Mikoaja, poddany opinii Rady Administracyjnej, obroniony

przez potn wymow Lubeckiego, wreszcie zatwierdzony

przez monarch.

Rok 1828, rok Sdu sejmowego, który tyle mocnych

wzrusze przyniós Królestwu, by oraz rokiem pierwszej

Mikoajowskiej kampanii tureckiej, która dosy niebezpie-

cznych niespodzianek przyniosa Rosyi. Mikoaj L, z du
wytrawnoci sdu, podwójnie godn uwagi, jeli uwzgl-

dni jego wiek i charakter, od razu jasno zrozumia, jak

dalece w takiej chwili zaleao na przywróceniu zupenej

równowagi duchowej w Królestwie Polskiem. Wszak bya
to chwila, kiedy trudnoci ora rosyjskiego przed Szumi
cigay gorczkow uwag mocarstw zachodnich, kiedy

najwiksze powikania europejskie wisiay w powietrzu,

kiedy w szczególnoci dyplomacya austryacka na wszyst-

kie strony ruchliw rozwijaa dziaalno, i kiedy nawet

Jego Ekscelencya c. k. gubernator galicyjsko-lodomeryjski,

ks. Lobkowitz, przy uroczystem otwarciu Muzeum imienia

Ossoliskich, przypomniawszy sobie swój indygenat, uka-

za si zdumionym oczom mieszkaców Lwowa w auten-

tycznym polskim kontuszu. Mikoaj I. na te wszystkie

rzeczy pilne mia baczenie. Zamyla on pierwotnie zuyt-

kowa armi polsk na pówyspie bakaskim, lecz ta

myl, niezawodnie najzrczniejsza, rozbia si o stanowczy

opór Wielkiego Ksicia Konstantego. Nie omieszka atoli

Mikoaj, z taktyk wyrachowan i przezorn, zdaleka za-
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sya Królestwu ponawiane dowody troskliwoci i aski

monarszej. Nie ograniczy si tedy zatwierdzeniem wy-

roku sdu wojennego. Po wziciu Warny, pomny, i tutaj

»przed czterystu laty król Wadysaw, jeden z poprzedni-

ków Jego, poleg w chwalebnej walce«, dwanacie zdoby-

tych dzia tureckich posa w podarunku do Warszawy.

Wtedy te u Kapucynów warszawskich swoim sumptem

poleci wystawi kaplic dla przechowania serca króla

Jana, pogromcy niewiernych. Po zawarciu pokoju adryano-

polskiego, cz zabranych chorgwi i buczuków turec-

kich rozkaza zoy w katedrze witojaskiej. Wreszcie,

w cisem wykonaniu ustawodawczego przepisu zapowie-

dzia przybycie swoje do Warszawy dla dopenienia aktu

witej Koronacyi. W rzeczy samej przyby do Warszawy

w poowie maja 1829 roku, w towarzystwie maonki i je-

denastoletniego syna. Wielkiego Ksicia nastpcy tronu,

Aleksandra Mikoajowicza. Koronacya odbya si z naj-

wiksz wystawnoci i zachowaniem wszelkich form usta-

wodawczych. Akt ten, nie tylko wobec kraju, lecz oraz,

a nawet zwaszcza, wobec Europy, posiada donioso wy-

jtkow.
Ju na wiosn nastpnego roku zjecha monarcha

powtórnie do Warszawy dla zagajenia czwartego i osta-

tniego Sejmu Królestwa. W mowie tronowej odezwa si

o minionej wojnie, w której nie byo mu danem uy
wojska polskiego: wszake — doda znaczco ku Europie

skierowanym zwrotem — »zaufanie moje wskazao mu nie-

mniej wane przeznaczenie: tworzyo ono stra przedni

armii mojej, czuwajc nad bezpieczestwem Cesarstwa«.

Wskaza wany dopeniony akt koronacyjny. Sd sejmowy

pomin milczeniem. O przyszoci, o której tyle bywao
napomknie w przemówieniach Aleksandra, jednego nie
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straci sowa. Wreszcie, zwyczajnym sposobem, zaleci

uwadze sejmujcych wnioski prawodawcze rzdu.

Dziaalno prawodawcza Sejmu bya jednak tym

razem mniej obfit. Przyjto drobne nowele o porzdku

hypotecznym, o suebnociach pastwisk i wrbu, ' o do-

mach poprawy dla wóczgów i ebraków, uchwalono je-

dnomylnie podatek narodowy na wystawienie Aleksan-

drowi I., Odnowicielowi Królestwa, pomnika na placu pu-

blicznym w Warszawie. Odrzucono natomiast znaczn
wikszoci projekt rzdowy prawa o maestwie. W uwa-

gach Komisyi sejmowych poddano surowej krytyce dzia-

anie rzdu nie tylko w interesie administracyjnym, lecz

oraz prawno-pastwowym. Umieszczono poród petycyi

prob o zniesienie Artykuu dodatkowego, o uaskawienie

niektórych winiów politycznych, i tym podobne draliwe

materye. Zwiza mowa tronowa poegnalna daa uczu
istniejcy rozdwik, we wstrzemiliwej zreszt, raczej ne-

gatywnej, wyraony formie. Winszowa monarcha Sej-

mowi piknej uchway o pomniku dla Aleksandra. »Se-

nat, to pierwsze ciao pastwa ~ mówi dalej — uspra-

wiedliwi w zupenoci cae moje zaufanie*. O izbie posel-

skiej milcza. Nazajutrz opuci Warszaw.
Naprenie w kraju szerzyo si i roso gwatownie.

Wiadomo o rewolucyi paryskiej doprowadzia ]e nieba-

wem do najwyszego napicia. Odtd pierwsza iskra mu-

siaa spowodowa wybuch. Odkrycie zlece monarszych

do Lubeckiego o postanowionej wojnie francuskiej, o po-

stanowionym wymarszu armii polskiej, staa si t iskr.

Wypadki nastpoway po sobie z byskawiczn szybkoci.

29 czerwca 1830 roku Mikoaj I. by wyjecha z War-

szawy. 29 lipca Karol X. zosta detronizowany w Paryu.

29 listopada wybucha rewolucya w Warszawie. Zaczo
OWA STULECI*. T. II. 24
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si straszne, nierówne zmaganie si wojenne polsko-rosyj-

skie. Zdruzgotane w niem zostao doszcztnie Królestwo

Kongresowe. Pogrzebana ostatecznie era kongresowa. Nowy
ustrój publiczny, wród nowych warunków, wkracza do

nowej doby dziejowej.



TRYBUN GMINU.

Królestwo Kongresowe odziedziczyo po Rzeczypospo-

litej i Ksistwie Warszawskiem nierozwizan spraw
wagi niezmiernej: wociask. Rzplta w agonii podziao-

wej, wród ostatnich porywów reformatorskich i walk roz-

paczliwych o sam sw istno, ju tylko bya zdya
da wociastwu polskiemu zapowied opieki w Ustawie

majowej 1791 r. i swobody w Uniwersale poanieckim

1794 r. Te akty oczywicie byy niewystarczajce, lecz

byy bdcobd, jak na owe okolicznoci i czasy, dobit-

nym wyrazem rozbudzonego uwiadomienia jednej z naj-

ciszych win i jednego z najdoniolejszych obowizków
narodowych. Nastpnie Ksistwo, w krótkim i burzliwym

trwania swego okresie, moc sankcyi konstytucyjno-ko-

deksowych 1807-8 r., ustalio ostatecznie wolno osobist

wocianina. By to duy krok naprzód pod wzgldem spo-

ecznym, gdy równouprawnienie cywilne ludnoci wiej-

skiej warunkowao przysze obywatelskie; a take pore-
24*
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dnio i pod wzgldem ekonomicznym, gdy uruchomienie

jej i uzdatnienie umowne warunkowao przysz ewolucy

przemysow kraju. Jednak i te sankcye cigle byy nie-

wystarczajce, poniekd za, w zwizku z rozwijajcemi

je przepisami i wysnuwan z nich praktyk dworsk,

przez rozcignicie na stosunki wociaskie kodeksowego

pojcia czystej abstrakcyi obligacyjnej, pod niektórymi

wzgldami, w pewnych zwaszcza okolicach kraju, wpy-

ny niekorzystnie na dobrobyt ludu wiejskiego. W ogól-

noci, zaatwiono wszak jedn dopiero poow zadania,

osobow, nie tknito drugiej, równie wanej, rzeczowej;

nie uregulowano powinnoci, nie uwaszczono, ani nawet

oczynszowano wocianina, nie urzdzono jego egzystencyi

gospodarczej, a tem samem i politycznej. Wocianin,

wolny odtd cywilnie, lecz nie uczyniony wacicielem,

nie zosta wolnym politycznie; pozbawiony praw polity-

cznych, zwizanych z prawem wasnoci, nie zosta spena

obywatelem.

Taki stan rzeczy objo z kolei Królestwo Kongre-

sowe. Zachowao ono i zostawio po sobie bez zmiany za-

sadniczej ów poowiczny status quo ant, nie dokonao

adnego dalszego gbszego postpu w tej arcywanej

dziedzinie, nie uporao si z wielkiem, zarazem gospodar-

czem, spoecznem i politycznem, zagadnieniem reformy

wociaskiej. Wyniky std skutki niepomylne, rozli-

cznego rodzaju a niemaego znaczenia dla wspóczesnych

i przyszych losów krajowych, bd w cigu pitnasto-

letniej doby samego istnienia Królestwa Kongresowego,

bd w przeomowej epoce rewolucyi listopadowej, bd
nakoniec w epigonowym okresie powstania styczniowego

i ostatecznej burzycielskiej reorganizacyi kraju i spoe-

czestwa. Tak wic, w pierwszej zaraz erze konstytucyj-

nej po 1815 r., raz pora jy wystpowa pewne zgrzyty,
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tarcia i zaburzenia organiczne, biorce swój pocztek

w nieustatkowanem pooeniu mas wociaskich, objawy

lune, nieskoordynowane, rozgrywajce si w gbi sto-

sunków prywatno -publicznych, zrzadka tylko docierajce

do powierzchni dziaania instytucyi prawno-pastwowych,

std niedostrzegalne dla historyi politycznej, lecz wiele

dajce do mylenia i nader znaczce dla historyi spoe-

cznej kraju. Tak znowu — pomijajc ju bezowocno
rozpraw wociaskich Sejmu rewolucyjnego — z tajnych

raportów komisarzów rekrutacyjnych do Dyktatora i Rzdu
Narodowego w 1831 r., okazuje si, e przy ówczesnym

nadzwyczajnym poborze wojskowym niejednokrotnie na-

potykano powane trudnoci ze strony ludnoci wocia-
skiej w rónych stronach kraju, e nawet Kurpiowie nie

ujawniali wtedy tego zapau dla sprawy rewolucyjnej, ja-

kiego po piknych ich starodawnych tradycyach oczeki-

waby naleao. Tak wreszcie, po nieudanych wysikach

celem zsolidaryzowania wociastwa ze spraw ostatniego

powstania 1863 r., dzieo uwaszczenia dostao si koniec

kocem w rce obce i wrogie, rozwizane na drodze uka-

zowej, wykonane przez Komitet Urzdzajcy.

Nie ulega wtpliwoci, e poniechanie reformy wo-
ciaskiej w czasie Królestwa Kongresowego byo rzecz
ubolewania godn zarówno samo przez si, jak i przez

opakane swoje konsekwencye. Ale nie znaczy to bynaj-

mniej, aby z tego tytuu wolno byo lekk rk wyda
na Królestwo wyrok potpiajcy. Co innego ocena ujem-

noci samego faktu; co innego wymiar poczytalnoci za

ten fakt ujemny. Obiedwie kwestye naley roztrzsa
w wietle najbezwzgldniejszej prawdy, ale te rozstrzy-

ga je w imi cisej susznoci. S one czne, lecz zgoa
nie identyczne. Byoby niezawodnie karygodnem apologe-

tycznem zalepieniem ukrywa szkody powane, doznane
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w tym wypadku przez interes narodowy. Ale na tej tylko

zasadzie potpi Królestwo, jako ich sprawc, byoby ró-

wnie lepot, a zarazem i anachronizmem i niesprawie-

dliwoci. Gdy jasnem jest, i poczytalno zawis jest

tutaj nie tylko od rozmiaru owych szkód, lecz przede

-

wszystkiem od istotnej monoci zapobieenia im pod-

ówczas.

Czy Królestwo Kongresowe w pitnastoleciu swego

istnienia miao rzeczywicie mono dokonania uwaszcza-

jcej reformy wociaskiej? To wane i trudne pytanie

nie daje si rozci tanim, ogólnikowym i anachronisty-

cznym moraem e^ post, lecz wymaga wyczerpujcej,

szczegóowo motywowanej odpowiedzi, wchodzcej in

meritum ówczesnych konkretnych stosunków dziejowych.

Wstrzymujc si narazie od udzielenia takiej odpowiedzi

godzi si przecie stwierdzi: e w niniejszym pitnasto-

letnim okresie wypado na gruzach Rzpltej i Ksistwa

wznosi dopiero od podstaw sam budow prawno-polity-

czn nowego Królestwa Kongresowego, organizowa rzd,

przedstawicielstwo narodowe, administracy, skarb, wojsko,

przemys, owiat, sdownictwo i t. d.; e caa ta wielka

robota budownicza i organizacyjna odbywa si musiaa

ród warunków nadzwyczaj utrudnionych a nawet niebez-

piecznych; e równolegle z ni toczya si od samego

niemal pocztku nieustanna i coraz zaostrzajca si walka

utajona pomidzy drobnoustrojem Królestwa a kolosem

Cesarstwa, wynikajca z samej natury nowego skojarze-

nia polsko-rosyjskiego, walka zrazu pokojowa, lecz bdca
przygotowaniem kocowej wojennej, a stanowica o yciu

i mierci kraju i jego instytucyi. Zarazem za, co si

w szczególnoci tycze kwestyi wociaskiej, godzi si

stwierdzi ten fakt kapitalny; e rozwizanie jej w Kró-

lestwie pozostawao w nierozerwalnej cznoci od rozwi-
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zania w Cesarstwie, gdzie ta kwestya, przy trwajcej je-

szcze zupenej niewoli chopa, w nieskoczenie gorszym

znajdowaa si stanie; e wic z tego powodu ani Ale-

ksander I., ani tembardziej Mikoaj I. nie dopuciliby ni-

gdy uwaszczenia w konstytucyjnem Królestwie, jeli nie

zdobywali si na podjcie reformy wociaskiej w auto-

kratycznem Cesarstwie. A i to nakoniec godzi si stwier-

dzi, e jakkolwiek do uwaszczenia wtedy nie doszo, je-

dnak jasne poczucie jego niezbdnoci moralno-politycznej

ju wówczas ttnio w duszy narodu polskiego; e jeszcze

w przededniu zaoenia Królestwa, w 1814 r., sdziwy

Kociuszko, ywe wcielenie sumienia narodowego, upom-

nia si u Aleksandra I. o uwaszczenie wocian na ca-

ym obszarze b. Rzpltej; e w chwili organizacyi wstp-

nej Królestwa, w 1814-15 roku, wadze tymczasowe war-

szawskie, z Czartoryskim i Ostrowskim na czele, uskute-

czniy w tym celu obszern ankiet, obejmujc cao-

ksztat Królestwa; e sprawa wociaska i w nastpnych

latach bya przedmiotem niejednokrotnych inicyatyw bd
prywatnych, bd publicznych, wprawdzie nieprodukcyj-

nych, lecz zawsze wiadczcych o rozumnej trosce oby-

watelskiej, a do wspomnianych rozpraw wiosennych Sejmu

rewolucyjnego 1831 r.

Po tych zastrzeeniach mona wróci do punktu

wyjcia uwag niniejszych, gdzie od pierwszego sowa
skonstatowalimy niepomylny stan sprawy wociaskiej

w dobie Królestwa Kongresowego. »Najmniej skorzystao

wociastwo — zaznaczylimy ju na innem miejscu —
nie doczekao si ono w Królestwie niezbdnej kardynal-

nej reformy swego opakanego stanu spoeczno-ekonomi-

cznego przez akt powszechnego uwaszczenia (dokonany

wszak wspóczenie w dzielnicy pruskiej); pozostao, z nie-

licznymi wyjtkami, ród warunków bytu uciliwych
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w dobrach prywatnych, a nawet poczci i w dobrach

narodowych, skutkiem naduy dzierawców, pomimo pla-

tonicznej yczliwoci rzdu«.

Z takiego pooenia wyradzay si pewne anormalne

symptomaty, niedopatrzone zazwyczaj, jak si rzeko, w hi-

storyi politycznej Królestwa, a godne uwzgldnienia i zg-
bienia ze stanowiska ewolucyi spoecznej kraju. Niektóre

zjawiska symptomatyczne tego rodzaju, dotychczas zgoa

nieznane, pragniemy uwydatni poniej w wietle auten-

tycznych róde archiwalnych.

II.

W kocu stycznia 1817 r. prezydent miasta War-

szawy, Woyda, otrzyma od Namiestnika ks. Zajczka,

nastpujcy nagy nakaz: »Wzywam J. W. Prezydenta,

aby czowiek z województwa augustowskiego, obwiniony

o buntowanie chopów w dobrach narodowych i z rozkazu

J. W. radcy stanu Linowskiego osadzony tu w wizieniu,

cile by strzeony wraz z wspóobwinionymi a do dal-

szej wzgldem nich decyzyi«. Nakaz przyszed o kilka

godzin zapóno; osobnik, na którego gow kieroway si,

albo raczej skierowane byy inn rk, gromy namiestni-

kowskie, ju zdy ulotni si ze stolicy, a co waniej-

sza, otrzyma cakiem legalnie wolno wyjazdu, dziki

bezstronnemu wdaniu si jednej z najwyszych wadz
rzdu konstytucyjnego, ministeryum spraw wewntrznych.

Stropiony Woyda musia donie nazajutrz Namiestnikowi,

»i z woli Komisyi Rzdowej spraw wewntrznych i poli-

cyi, na mocy reskryptu z d. 31 z. m. (stycznia) z dyrek-
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cyi policyi i poczt, wczoraj popoudniu obserwacya J. P.

Rupiskiego cofnit zostaa i tene Rupiski dzi z pou-

dnia o godzinie po drugiej, przed nadejciem powyszej

odezwy (namiestnikowskiej), z Warszawy do Maryampola

wyjecha*. W te pdy od krewkiego, mimo sdziwego

wieku, Zajczka, poszed ponowny surowy nakaz, w tonie

admonicyi, ju tym razem wprost do ministra spraw we-

wntrznych, Mostowskiego: gdy wypuszczenie z Warszawy

Rupiskiego »stao si przez omyk Komisyi spraw we-

wntrznych i policyi, wzywam przeto J. W. ministra, aby
niezwocznie posa w pogo za rzeczonym winowajc,

który gdziekolwiek schwytanym zostanie, natychmiast

aresztowanym i transportowanym ma by napowrót tu do

Warszawy*.

Mostowski, w wykonaniu tak kategorycznego zlece-

nia, nie omieszka teje chwili wyda stosownych zarz-

dze do Komisyi wojewódzkiej mazowieckiej, wraz z listem

goczym do wadz administracyjno-policyjnych, przepisu-

jc ciga Rupiskiego, aresztowa go i dostawi do policyi

generalnej warszawskiej. Donoszc o tem Namiestnikowi,

zoy mu zarazem w raporcie powinnym zwizy wywód
informacyi, posiadanych w ministeryum spraw wewntrz-

nych o Rupiskim.

Okazywao si std, e Rupiski, waciciel domu

w Maryampolu, uzyska d. 8 listopada 1815 r. prawomo-

cn plenipotency od 1159 wocian dóbr Zyple, celem po-

pierania ich pretensyi do dziedziczki tyche dóbr, Teresy

z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, siostry i sukcesorki ks.

Józefa. Na tej zasadzie Rupiski zwróci si d. 17 sierpnia

1816 r. listownie do senatora Linowskiego, jako gównego

penomocnika pani Tyszkiewiczowej, wyuszczajc gówne
dania swoich mocodawców wocian. Uskara si tedy,

»e w miejsce wolnego wstpu do puszczy wocianie
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przymuszeni s drzewo na opa i do budowy od dworu

kupowa, tudzie wymagana jest przez dwór od nich wy-

wózka drzewa do opau i kód na handel; e podatek pod

tytuem morgowego na nich woony a inny z propinacyi

podwyszony; e dwór pomnoy karczmy i osadzi ogro-

dników na siedzibach wociaskich; e tene dwór zna-

gla wocian do licytacyi corocznej k, jakoby do ich

siedzib nalecych; nakoniec, e dwór zatrzyma wyna-

grodzenie za róne dostarczenia rzdowe, przez wocian
czynione, z których kwity same talarów 7671 wyka-

zuj; przyda nadto, e ma polecenie da sdowego zo-

enia rachunku z wyborów pieninych od 1807 r.;

a wkocu uprasza, aby, jeli dobra Zyple maj by prze-

dane za trzy miliony zp., prawo pierwszestwa do tego

wocianom mogo by zostawione «. Na to pismo odebra

Rupiski odpowied d. 1 wrzenia t. r., gdzie owiadcza
mu Linowski, i »dwór z nim, jako buntujcym chopów,

traktowa nie moe«, i ostrzega go zarazem, »aby poprze-

sta wszelkich komunikacyi, jeeli chce by caym«. Cae
powysze przedstawienie rzeczy, podane w raporcie mini-

steryalnym w duchu cile objektywnym i suchym stylem

biurowym, acno pozwalao domyla si pod wstrzemi-

liw form urzdow, e minister raczej skonnym jest

obstawa po stronie obaowanego, anieli przycza si

do represyjnej surowoci Namiestnika. Wspomnia dodat-

kowo Mostowski, e z doniesienia Komisyi wojewódzkiej

augustowskiej wynika, i Rupiski popiera równie spraw
wocian dóbr . narodowych Kidule przeciw ich naddzier-

awcy, którzy wnieli do wójta gminy prob, by im do-

zwolono rozoy pomidzy siebie skadk 2527 zp. 3 gr.

i 543 korcy yta na rzecz Rupiskiego, jako ich peno-

mocnika.
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Ciekawy to zaiste by zbieg okolicznoci, który,

z powodu podrzdnej figury maryampolskiego prywatnego

doradcy wocian, wprowadza w kolizy trzech mów
niepospolitych, wydatnych przedstawicieli obecnego rzdu

Królestwa, a gonych i zasuonych dziaaczów sprawy

narodowej ród najciszych jej przepraw w cigu minio-

nego wierwiecza. Wszyscy trzej, teraz ludzie starzy,

Józef Zajczek, Tadeusz Mostowski, Aleksander Linowski,

którym przychodzio obecnie stanowi nasampierw o losie

nieznanego >buntownika chopów «, byli ongi zamodu ra-

zem w powstaniu Kociuszki. Linowski ju wtedy nalea

do umiarkowanych, pisywa zabójcze filipiki przeciw Ko-

tajowi, zwalcza »jakóbinizm«; odtd, nie bez pewnej

konsekwencyi logicznej, szed w kierunku coraz bardziej

zachowawczym, i w swoich projektach ustawodawczo-pra-

wodawczych, ukadanych dla Królestwa Kongresowego,

dochodzi do pomysów cakiem nawet przeytkowych;

w wypadku niniejszym, senator-kasztelan, radca stanu,

plenipotent pani Tyszkiewiczowej, wyobraajc stron bez-

porednio interesowan, skonnym by wykroczy poza

granice dozwolonej obrony, byle pozby si niedogodnego

i pogardzanego przeciwnika. Mostowski z modego swego

rewolucyonizmu warszawskiego i paryskiego zdawna ju
zdy ostygn, zamkn si nieprzystpnie w zawodo-

wym trudzie ministra prezydujcego Komisyi spraw we-

wntrznych i policyi, z waciw sobie nieporównan git-

koci unikajc wszelkich nieprzyjemnych zatargów; ale

w gbi pozosta wierny zasadom liberalizmu i susznoci,

a jako minister konstytucyjny cis prawno mieni fun-

damentem i rkojmi instytucyi krajowych. Zajczek,

niegdy zapamitay czerwieniec, Kotajowiec, »jakobin «,

odmieni skór wraz z godnoci ksicia Namiestnika kró-

lewskiego; a czc charakter wielkiego waciciela-dona-
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taryusza z krewkoci dawnego szlachcica sejmikowego

i rygoryzmem onierza-subisty, w takim, jak niniejszy,

przypadku, acniej ni kiedykolwiek szed na rk intere-

sowanym podszeptom represyjnym.

Jakkolwiekbd, Mostowski swoim raportem — gdzie

po swojemu, z zimn napozór obojtnoci, lecz naprawd
ze wiadom intency krytyczn, podkreli z jednej strony

zasadno da wociaskich a z drugiej obnay brzy-

dk grob Linowskiego — da duo do mylenia Namie-

stnikowi. Zajczek, przy wszystkich swoich wadach, zaw-

sze nie by bynajmniej jakimci prokonsulem w ówcze-

snym stylu rosyjskim, w rodzaju ssiednich genera-gu-

bernatorów, jak Komburlej e tutti uanti, nie liczcych

si zgoa z prawem, wysugujcych si czelnie wszelkiej

prywacie; by on ostatecznie Polakiem ze szkoy dawnych

wielkich trdycyi wyzwoleczych; pomimo odmian ducha,

koatay si w nim te tradycye, koatao niezatarte, cho
przytumione pojcie legalizmu. Odebrawszy raport mini-

stra spraw wewntrznych, nie uwaa duej za moliwe
rozstrzyga sprawy Rupiskiego wasn wadz dyskre-

cyonaln i na podstawie li tylko jednostronnych nagaby-

wa strony interesowanej. Zwróci si wtedy do Linow-

skiego o pisemne » danie wiadomoci wzgldem Franciszka

Rupiskiego co do jego stosunków z wocianami dóbr

Zyple«. Nastpnie za otrzymane od Linowskiego podanie

oskary cielskie przesa Komisyi sprawiedliwoci na rce
jej ministra prezydujcego Walentego Sobolewskiego, -
dajc przedstawienia sobie opinii motywowanej o caej

tej sprawie oraz wniosków wzgldem dalszego postpo-

wania.

Podanie Linowskiego, arcykunsztownie zredagowane,

wyuszczao szczegóowo rzecz ca, oczywicie w duchu

nawskró obronnym dla jego mocodawczym, nieprzychyl-
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nym dla wocian, potpiajcym dla Rupiskiego. » Dobra

Zyple, nadbrzene Niemna, w powiecie maryampolskim

pooone, uprzedziy w zamianie paszczyzny na czynsze

inne okolice dzisiejszego Królestwa. Skadaj si wic
z samych gospodarzy, czynsz opacajcych; tak i dzie-

dziczka (Tyszkiewiczowa) adnego tam nie ma folwarku.

Spokojni i szczliwi, nie okazali adnego oporu miejsco-

wej zwierzchnoci, wypacajc si rzetelnie i regularnie.

Trafi przecie do nich Rupiski, ju poprzednio, jak si

sam chwali, wielu innych wocian obroca! Odtd zacza
si niespokojno. Na 1200 przeszo gospodarzy znalaz

kilkadziesit, których rónymi uudzi sposobami, zaczy-

najc od skadek pieninych, które z atwowiernego ludu,

zapomoc niejakiego wocianina Woyczaytisa, wymusza «.

W tem miejscu stwierdza Linowski, e jeszcze za czasów

Ksistwa Warszawskiego Rupiski za liczne naduycia,

popenione na urzdzie burmistrza miasta Prenów, ska-

zany zosta wyrokiem Sdu kryminalnego warszawskiego

na 4^2 roku wizienia i niezdatno do jakichkolwiek

urzdów, jak wiadczy doczony w kopii dekret sdowy
1808 r. Gdy nastpnie w cigu 1816 r. Rupiski zacz
wystpowa imieniem wocian zyplewskich, »to zdarze-

nie, jako na spokojno publiczn szkodliwy wpyw mie
mogce, przez rzdc dóbr Zyple, Wiszniewskiego, podane

zostao do wiadomoci Komisyi nadzwyczajnej departa

mentu omyskiego, która te niezwocznie, 6 lipca t. r.,

zalecia prefektowi omyskiemu, aby Rupiskiemu wszel-

kie wpywy do wocian byy zabronione*. Wkrótce po-

tem wyszo zalecenie Namiestnika do Komisyi sprawiedli-

woci 9 sierpnia t. r., »aby Rupiskiego o zaburzenie wo-
cian do sdu pocign kazaa «. Pomimo tego Rupiski

17 sierpnia t. r. wystosowa wiadome pismo do Linow-

skiego, >dodajc z rzadk bezczelnoci, i wspomnieni
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wocianie cae dobra Zyple chc naby od J. W. Tysz-

kiewiczowej prawem dziedzictwa i za nie 3 miliony zp.

ofiaruj«; równoczenie poda do prefekta departamentu

omyskiego prob o upowanienie wocian zypiewskici

do wytoczenia procesu przeciw dziedziczce. Prefekt om-
yski, na mocy zapadyci tymczasem zarzdze Komi-

syi nadzwyczajnej i Namiestnika, wyda 27 sierpnia t. r.

odezw do podprefekta maryampolskiego, »aby Rupiskiego

i wocian do siebie przywoawszy, owiadczy, i Rupi-
skiemu z woli Rzdu wszelki wpyw do interesów wo-
ciaskich jest zabroniony; i not (prob) przez niego

ich imieniem podpisan, do prefekta podan, za nieby
uwaa si, tembardziej, gdy Trybuna I instancyi depar-

tamentu omyskiego w odpowiedzi swojej owiadczy, i
Rupiski ani przy sdzie maryampolskim, ani przy a-
dnym innym nie jest obroc mianowany; a zatem, aby

wocianie adnych nie czynili na rzecz Rupiskiego ska-

dek. Gdy za Rzd na ukrzywdzonych wocian obojtnym

by nie moe, owszem wszelk pomoc przeciwko uciemi-

eniom przyrzeka, przeto podprefekt owiadczy, i w myl
urzdzenia Komisyi nadzwyczajnej wocianie mog sobie

wybra z grona patronów, przy Trybunale omyskim
ustanowionych, do poparcia swych interesów, a wtedy,

gdy te przez patrona zostan objanione i za uyteczne

uznane, prefekt danego upowanienia do rozpoczcia

procesu nie odmówi«. Powysze owiadczenie prefekta zo-

stao zakomunikowane Rupiskiemu i sprowadzonym do

Maryampola wocianom zyplewskim, jak wynika z dwóch

protokóów podprefekta maryampolskiego dnia 26 wrzenia

t. r.; przyczem powoani do podprefektury sotysi woci
zyplewskich zoyli zeznanie na pimie, »i ani plenipo-

tencyi, która im okazan bya — z któr si Rupiski

popisuje i gdzie imiona ich s wymienione — ani adnej
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podobnej na imi Rupiskiego nie podpisali, i to zeznanie

przysig stwierdzi ofiaruj si«. Nastpnie ci sotysi,

zebrani w gminie zyplewskiej, w protokóle sporzdzonym

przez zastpc wójta gminy, deklarowali: »e Andrzej

Woyczaytis, wocianin ze wsi Zwikinie, z kilkunastu spól-

nikami, wszedszy w umow z Rupiskim o rozpoczcie

sprawy z dziedziczk, uoyli pobór z kadego morga po

groszy 15 i t skadk gwatownym prawie sposobem wy-

bierali; e przeszo 7000 zp. wybrawszy, przypoyczyli

od starozakonnego Lewina zp. 3000; e z tego zp. 6000

20 lipca 1816 r. Rupiskiemu pod tytuem poyczki dali*.

Wszystkie dowody powysze, staraniem zarzdu dóbr,

przesane zostay 6 padziernika t. r. prokuratorowi Try-

bunau cywilnego augustowskiego, który, na mocy wspo-

mnianej uchway Namiestnika z 9 sierpnia, mia przedsi-

wzi czynnoci sdowe przeciw Rupiskiemu. Nastpnie

30 grudnia t. r. stawia si w Warszawie przed Linow-

skim deputacya piciu »gospodarzy« z Zyplów, z ustnem

przeoeniem: »i wprawieni w niespokojno o los swój

dalszy przez rozmaite, po wociach rozsiane wieci, przy-

chodz z ufnoci do mnie samego, z prob, aby im po-

wiedzie, czyli dziedziczka chce ich szczcia lub niesz-

czcia? Owiadczyli przytem, e z nich wydzieraj skadki

pienine, e oni równie z najwiksz czci wocian
chc by spokojni, e si do adnych intryg miesza

wcale nie chc«. Linowski, przyjwszy ich yczliwie, dal

im na pimie rezolucy, »zdoln ich troskliwo zaspokoi«,

poczem »ci ludzie ukontentowani natychmiast odjechali*.

Niestety jednak na tem rozwizaniu sielankowem si nie

skoczyo. 26 stycznia 1817 r. przyby do Warszawy An-

drzej Woyczaytis z trzema innymi wocianami i poda

Linowskiemu not podpisan przez Rupiskiego imieniem

wocian. Woyczaytis i towarzysze na zapytanie o Rupi-
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skiego odpowiedzieli, e on bawi w omy; mimo to Li-

nowski nie wtpi na chwil, e przybyli oni do stolicy

razem z Rupiskim, a skdind ma uboczn wiadomo,

e przywieli ze sob »przeszo 2000 talarów na fors do

Warszawy «. Zreszt jest rzecz niezawodn, »e tene

Rupiski nie tylko wocian zyplewskich, ale i innych

prowadzi do Warszawy, i jeeli Rzd nie zapobiey wcze-

nie i Rupiskiego nie wstrzyma, on jest w stanie cay

ten zakt zaburzy; jest to bowiem czowiek zdetermino-

wany i przewrotny, by oficyalist za rzdu pruskiego*.

da w konkluzyi Linowski zastosowania energicznych

rodków represyjnych wzgldem Rupiskiego, Woyczaytisa

i towarzyszy, zabezpieczenia ich osób, skonfiskowania ich

kasy; a napomykajc, e wedle otrzymanych wiadomoci

poufnych, maj oni zamiar lada chwila opuci Warszaw,

daje do zrozumienia, i naleaoby bez straty czasu zaj
si ich przyaresztowaniem. »Jeeli spokojno waciciel-

ska godna jest opieki rzdu a nawet pomocy, aby w swych

szlachetnych intencyach dla wocian przeszkody nie do-

znaa, tembardziej spokojno publiczna, rozmylnie i chy-

trze, z zuchwalstwem nawet burzona, zwróci baczno
rzdow powinna «.

Komisya Rzdowa sprawiedliwoci szybko i dorzecz-

nie uwina si z naleyt ocen oddanego sobie do opinii

powyszego oskaycielskiego podania Linowskiego, poddaa

je przenikliwej krytyce, wyuskaa z niego szczegóy

stronne lub wrcz faszywe, wytrcia tendencyjne uogól-

nienia i strachy, wesza w cile merytoryczny rozbiór

sprawy, i z ca niezawisoci sdu wrcz przeciwne in-

tencyom oskaryciela wydaa wnioski. Wocianie zyplew-

scy — odpisa imieniem Komisyi minister Walenty Sobo-

lewski Namiestnikowi — skar si od dawna »o ucienie

siebie w powinnociach, do jakich podug praw im su-
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cych nie sdzili si by obowizanymi*; Linowski sam

przyrzek im zesa komisarza na grunt celem rozpatrze-

nia tych zaale i wymierzenia sprawiedliwoci; gdy tego,

wbrew przyrzeczeniu, nie uczyni, wocianie zwrócili si

do Rupiskiego. Na skutek uchway Namiestnika z dnia

9 sierpnia z. r. — uzyskanej oczywicie przez Linow-

skiego— przeprowadzon zostaa indagacya, która na ogó

wypada na korzy Rupiskiego. »W tej indagacyi su-

chani wocianie zypelscy z kadej pojedynczo osiadoci

w liczbie blizko 800 gospodarzy zeznali, i, rozumiejc si

w wielorakim sposobie pokrzywdzonymi, obrali sobie za

plenipotenta Rupiskiego dobrowolnie i przez nikogo nie

podmówieni, e gotowi s uy jednego z patronów do pro-

wadzenia procesu, jeeli do niego przyjdzie, lecz, e gó-

wnym swym plenipotentem chc mie Rupiskiego, w któ-

rym szczególne pooyli zaufanie. Zeznali i to, e dali

Rupiskiemu 6000 zp. poyczonym sposobem na lat 4 bez

prowizyi, lecz e mog mu nawet t sum darowa, je-

eli ich interesu dobrze dopilnuje. Zeznali take, e ta

suma nie pochodzi ze skadek na wszystkich mieszka-

ców rozoonych, lecz e tylko omiu wocian na ni si

zoyo. Przyrzekli przy indagacyi sdowej, e pomimo

procesu dominio posusznymi i we wszystkiem ulegymi

bd«. >W takim stanie rzeczy — brzmiaa konkluzya

ministra — Komisya sprawiedliwoci jest zdania, e tylko

albo przyrzeczone zesanie komisarza przez kasztelana Li-

nowskiego wocian uspokoi potrafi, albo rozpoznanie ich

zaale w drodze sdowej. Nie jest za Komisya sprawie-

dliwoci zdania, aby wocian i Rupiskiego aresztowa

i do sdu oddawa, gdy ani podanie proby do dominium,

zwaszcza napisanej z uszanowaniem, ani napisanie tako-

wej proby wocianom pisa nieumiejcym, nie jest wy-

stpkiem, kar kryminaln za sob pocigajcym «.

OWA STULECIA T. 2 25
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Taka opinia Komisyi sprawiedliwoci, cakowicie zgo-

dna ze stanowiskiem zajtem przez Komisy spraw wew-

ntrznych, miaa narazie znaczenie rozstrzygajce. Zaj-

czek zrozumia, e poszed za daleko, nie omieszka te
cofn si. »Mam honor wezwa ministra — pisa po dwu-

dniowym namyle do Mostowskiego— aby wydany rozkaz

odemnie d. 2 b. m., tyczcy si przyaresztowania Rupi-

skiego, odwoa zaleci «. W tym te duchu Komisya spra-

wiedliwoci oraz spraw wewntrznych i policyi wyday
odezw do Linowskiego, zwracajc mu jego podanie wraz

z aneksami, przy decyzyi, i jego yczeniom nie moe si

sta zado. Rupiski ze swymi wocianami móg spokoj-

nie, przez nikogo nie nagabywany, opuci Warszaw.

Z tego pierwszego starcia wyszed on obronn rk — nie

na dugo jednak.

III.

Kto by ten czowiek? Franciszek Ludwik Jan Ru-

piski, szlachcic, katolik, urodzi si 1778 r. we wsi Skór-

wie, powiatu chemiskiego, departamentu bydgoskiego,

póniejszej dzielnicy rozbiorowej pruskiej. Z ubogiej, jak

si zdaje, rodziny, skp odebra edukacy, i w modym
ju wieku szuka zarobku, ocierajc si o palestr. »Po

rewolucyi naszej w r. 1794 — powiada sam o sobie w pi-

mie wystosowanem do Aleksandra I — wydoskonaliwszy

si w jzyku niemieckim, pracujc u urzdników i w biu-

rach rzdu zeszego (pruskiego), zamianowany zostaem

w r. 1799 na urzd burmistrza w miecie Prenach«. Nie-

szczególna to, co prawda rekomendacya pod wzgldem
narodowym, ani nawet pod moralnym, ten wyjtkowy
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awans modego praktykanta, ten osobliwy dowód zaufania

dany mu przez ówczesn administracy prusk wieo
zabranych ziem polskich, tak bezwzgldn w swej akcyi

germanizacyjnej, a zarazem tak osawion ze swej nieucz-

ciwoci subowej i nikczemnego skadu osobistego. Za-

strzedz jednak naley, e, co si tycze samego Rupi-

skiego, ciy na nim jedynie ogólna z tego tytuu nieko-

rzystna supozycya; o pozytywnej natomiast jego winie,

jako Polaka i urzdnika, nie moemy w tej chwili nic

orzec, nie zbadawszy jeszcze odnonego materyau dowo-

dowego z czasów jego burmistrzostwa. Tyle pewna, e po

omioletniem piastowaniu swego urzdu, kiedy po klsce

jenajskiej i wkroczeniu Francuzów runy rzdy pruskie

w dzielnicy polskiej, na niego równie, wraz z ca admi-

nistracy prusk, spada katastrofa odwetowa. Obywatel-

stwo okoliczne wnioso do marszaka Neya zaskarenie

przeciw Rupiskiemu o liczne naduycia; z rozkazu mar-

szaka zosta on aresztowany d. 13 lipca 1807 r. przez

sieranta i dwóch szaserów francuskich we wasnem mie-

szkaniu w Prenach, odesany nazajutrz pod eskort do

sztabu Neya i oddany pod sd wojenny francuski, gdzie

jednak wytumaczy si potrafi. Nastpnie wszake » zgro-

madzono przeciw niemu 62 zarzutów « o rozmaite naduy-

cia subowe i wytoczono mu proces karny przed Sdem
kryminalnym warszawskim, który istotnie wyrokiem dnia

11 listopada 1808 r. uzna go winnym i skaza na 4^2

roku wizienia.

Otó zdaje si nie ulega wtpliwoci, e w caej

tej sprawie Rupiskiemu cika staa si krzywda, e pad
on, w znacznej przynajmniej mierze, ofiar porachunków

osobistych. Wedug wasnych jego wyjanie — które

oczywicie bra naley z dobrodziejstwem inwentarza,

w których jednak napewno tkwi te cz prawdy — nie-

25*
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zawisie od burmistrzostwa, by on zarazem, podczas pa-

nowania pruskiego, za zezwoleniem regencyi biaostoc-

kiej, asystentem i plenipotentem w sdach powiatowych;

obowizki swoje peni »najakuratniej«; »ale ta nieszcz-

liwa akuratno w r. 1807, przy schyku rzdu pru-

skiego, nieprzyjacioom daa zrczno dowiedzenia mi

tego, e cnota upada, a intryga gór bierze «. W szczegó

noci Ignacy Szukszta i Antoni Paszkowski, dzierawcy

folwarku Pren i Szaupia, mieli ywi uraz do niego za

to, »em za rzdu zeszego pruskiego dla osób, których

oni nkali i przeladowali, memoryay do wadz ówcze-

snych pisywa..., e nie chciaem ich by uczestnikiem

w pokrzywdzeniu wocian byej ekonomii Pren, w ode-

braniu od nich furau w sposobie przez ur. Szukszt sobie

udeterminowanym« i t. p. Do tych zatargów doszy inne,

o magazyny rzdowe, a wreszcie spór gówny o propina-

cy presk, do której tytu rozrzdzalny przypisywa so-

bie Dominik Gieysztor; ten, namówiony przez tamtych

dwóch dzierawców, wypuci propinacy dwom bogatym

ydom preskim, Mordchelowieowi i Kopelowiczowi; Ru-

piski jako burmistrz opar si tej rranzakcyi przy po-

mocy wadz pruskich. Zacza si kótnia na ostre; wtem

przyszli Francuzi i wtedy »to pp. Gieysztor, Szukszta, Jó-

zef Narbutt, Jacek Jaboski i dalsi, zbrodni swoj ubar-

wiajc w tym czasie rewolucyjnym, sami inkwizycy wy-

prowadziwszy i przyszych inkwirentów dla siebie zje-

dnawszy, potrafili wyjedna przeciwko mnie wyrok w S-
dzie kryminalnym gównym departamentu warszawskiego

i omyskiego*. Trzeba tu z jednej strony zaznaczy, e
niektórzy z owych » zbrodniarzy «, jak Gieysztor i Narbutt,

cieszyli si w swej okolicy szacunkiem i w ówczesnem

przesileniu polityczno-wojennem pooyli pewne zasugi;

wystpienie ich tedy przeciw Rupiskiemu — choby na-
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wet w pewnym stopniu wprowadzeni byli w bd przez

niesumiennych inspiratorów — bd co bd daje do my-

lenia. Z drugiej atoli strony, niezawodn jest rzecz, e
samo ledztwo i postpowanie sdowe przeciw Rupiskiemu

byo nacechowane pitnem nieprawnoci i bdu, gdy wy-

rok skazujcy, na niego wydany, zosta nastpnie w ca-

oci uchylony orzeczeniem Sdu kasacyjnego warszaw-

skiego d. 19 kwietnia 1811 r. i sprawa odesana do no-

wego rozpoznania Sdowi kryminalnemu pockiemu, gdzie

przez szereg lat rozstrzygan wcale nie bya i skd zo-

staa przekazan ostatecznie na drog administracyjn.

Co wicej, kiedy póniej, ju w czasie przeladowania Ru-

piskiego za Królestwa Kongresowego, w toku zaj b-
dcych przedmiotem niniejszego wykadu, zoon bya
przez prokuratora generalnego Królestwa, J. K. Szaniaw-

skiego, poufna o Rupiskim opinia, Szaniawski, jakkolwiek

na ogó nieprzychylny Rupiskiemu i zalecajcy ostre

przeciw niemu rodki represyjne, wic o wzgldno dla

niego napewno niepodejrzany, jednakowo w tej samej

opinii takie o owym procesie 1807-8 r. wyrazi zdanie:

tZemsta po wikszej czci mieszaa si do kierunku tej

pamitnej sprawy, kilkudziesit woluminami papierów za-

wikanej. Niektóre tylko zarzuty zasuyy na uwag sdu.

ledztwa, przeciw Rupiskiemu prowadzone, nosiy cech
widocznej nielegalnoci «

.

Rupiski tymczasem przez cay przecig trwania tej

sprawy, t. j. przez blizko lat 4, trzymany by w wizie-

niu; wolno odzyska dopiero w 1811 r. na skutek kasa-

cyi, lecz adnego odszkodowania ani nawet zwrotu ponie-

sionych strat i kosztów pieninych si nie doczeka. Przez

lat kilka nastpnych praktykowa jako obroca prywatny

w Prenach; w 1814 r. utraciwszy przez poar posiadane

tu dwa domy mieszkalne, wszelkie zabudowania gospodar-
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skie i cay majtek ruchomy, przeniós si z rodzin do

Maryampola, gdzie posiada nieruciomo, i odtd niemal

wycznie obronie interesów wociaskici si powici.

Wtedy te zbliy si do Jakóba Szredera, patrona przy

Trybunale omyskim, zamieszkaego wtedy w omy,
póniej w Warszawie, którego uywa do pomocy i repre-

zentacyi na rzecz swoich mocodawców wociaskich w wy-
szych instancyach sdowych. Szczegó ten osobisty po-

siada znaczenie gbsze: Szreder, przyjaciel ukasiskiego

Waleryana, i jeden z zaoycieli Wolnomularstwa Naro-

dowego i Towarzystwa Patryotycznego, w tych doniosych

robotach organizacyjnych tajnych wystpowa stale z pro-

jektami, zmierzajcymi do zuytkowania dla sprawy na-

rodowej szerokich mas wociaskich, pocignicia ich mia-

nowicie i rozpalenia, a kiedy bdzie potrzeba, i zrewolu-

cyonizowania, zapomoc rzuconego im hasa powszechnego

uwaszczenia. A naley pamita, e te masy nie znajdo-

way si w równowadze, e odbiy si na nich echa wstrz-

nie politycznych narodu, a ju wystpoway oznaki sa-

morodnych wstrznie spoecznych, uwydatnione jeszcze

w 1797 r. pod postaci t. zw. spisku geometry Gorzkow-

skiego-Bittermanna, nieudanej próby ruchawki chopskiej

przeciw szlachcie-wacicielom — próby niezmiernie cie-

kawej, gdzie po raz pierwszy wchodziy w gr czynniki

prowokacyjne, obce, zrodzone z powika ówczesnej ogól-

nej polityki prusko-austryackiej wzgldem Polski.

Co si tycze zreszt duchowej wartoci samego Ru-

piskiego— o ile wnioskowa mona z caej jego karyery

yciowej oraz z mnóstwa znajdujcych si w aktach pism

jego wasnych najrozmaitszego gatunku, bd w interesie

jego osobistym, bd w charakterze penomocnym, do cho-

pów, sdów, wadz, samego monarchy — nie by to typ

zapaleca, a bezwzgldnie czystego i ofiarnego czowieka.
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jak Gorzkowski, nie by umys szerszego zakroju, ani te
ciarakter nieskazitelny; przeciwnie wykazywa liczne

szczerby duchowe i nawet moralne, rysy zawodowe kau-

zyperdy i karyerowicza do pospolitej miary i zakroju.

Mia przecie z drugiej strony pewne zalety, energi, wy-

trwao, swego rodzaju uparte poczucie godnoci osobi-

stej, a przedewszystkiem rzadk umiejtno obchodzenia

8i z ludem. Rzadk, zwaszcza jak na owe czasy, bya

u szlachcica ta sztuka trafiania do duszy chopskiej, prze-

mawiania do niej przekonywujcym jzykiem interesu

i wspóczucia— (Rupiski równie dobrze a dosadnie z chop-

ska umia przemawia i pisywa po polsku i litewsku) —
zyskiwania sobie w tej sferze, tak bardzo, wtedy zwasz-

cza, w sobie zamknitej, podejrzliwej, nieprzystpnej, trwa-

ego, prawie nieograniczonego zaufania wocianina. To te

nie tyle sam przez si, ile wanie przez to zaufanie, po-

kadane w nim przez wocian, staje si interesujcym

Rupiski, cokolwiekby zreszt sdzi o nim osobicie i jak-

kolwiekby mona ubolewa, e ciemny lud rolny ufnoci

swojej w godniejsze rce zoy nie mia sposobu, e do

takich musia odwoywa si obroców, e zdrowszej w sa-

mem spoeczestwie jeszcze nie zazna pieczy.

Rupiski, osiadszy w 1814 r. w Maryampolu, zacz
od skromnej praktyki obroczej przy tutejszym Sdzie

pokoju. Istnieje w aktach urzdowe pismo Jelskiego, który,

obalajc w tym wzgldzie zarzut Linowskiego, » zawiad-

cza niniejszem, i ur. Franciszek Rupiski, w braku obro-

ców, przy Sdzie niniejszym, od r. 1814 cigle bez przerwy

sprawuje obowizki patrona; zawiadcza te, i ur. Rupi-

ski w postpowaniu swem okaza zdatno, moralno
i pilno, sowem przez dobr swoj konduit w powszech-

noci na szacunek, w Sdzie na pochwa zasuguje*.
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W 1815 r. Rupiski dosta do rk swoich pierwsz

wiksz spraw wociask, której pomylne przeprowa-

dzenie wsawio go wród okolicznego ludu. Mianowicie

wocianie dóbr narodowych Kidule wzili go na obroc
przeciw naddzierawcy rzeczonych dóbr, Waleryanowi

Wereszczyskiemu, od którego nielitociwie byli uciskani

i wyzyskiwani. Rupiski zwróci si nasampierw do sa-

mego Wereszczyskiego; odprawiony z niczem uda si na

skarg do podinspektora dóbr i lasów narodowych okrgu

maryampolskiego, Zasawskiego, który jednak, w porozu-

mieniu z Wereszczyskim, odmówi zadouczynienia; wy-

trway obroca wocian poszed wyej, do inspektora, po-

tem do Dyrekcyi generalnej dóbr i lasów narodowych

w Warszawie; wszdzie odpalony z kwitkiem, bo wszdy
spotykajc wpywow protekcy Wereszczyskiego, zje-

cha osobicie z delegowanymi wocianami do Warszawy,

trafi do ministeryum skarbu, do Rzdu Tymczasowego

Królestwa, uzyska przeprowadzenie cisego ledztwa,

które trwao 4 miesice, wypado cakowicie na korzy
wocian, i doprowadzio do wyznaczenia specyalnej Ko-

misyi rzdowej dla zbadania ich pretensyi. Ta Komisya,

zoona z Bobrowskiego, urzdnika Komisyi skarbu i Zie-

liskiego, prezesa Komisyi wojewódzkiej augustowskiej, po

3-miesicznem gruntownem badaniu usuna Wereszczy-

skiego od dzierawy ekonomii kidulskiej, uznaa go krzyw-

dzicielem i wocian i skarbu, wykrya liczne jego zdzier-

stwa i naduycia, majtek jego oddaa pod sekwestr na

pokrycie nalenoci wociaskich i skarbowych. Wocia-
nie kidulscy mieli powód by zadowolonymi ze swego

obrocy, tembardziej, e wzi od nich nader skromne wy-

nagrodzenie: »500 talarów i oprócz tego kady gospo-

darz po 6 garncy warszawskich yta; z wynagrodzenia

tego odebraem tylko 100 lub wicej talarów i okoo 10
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korcy warszawskich yta a reszt wocianie winni mi

zostaj*.

Zachceni tym przykadem, wnet zwrócili si do Ru-

piskiego wocianie dóbr narodowych Sokoupiany, uci-

skani przez naddzierawc swego, radc prefekturalnego

Floryanowicza. Jest rzecz stwierdzon w aktach, e Ru-

piski pierwotnie wymawia si od podjcia si tej sprawy,

dowiadczywszy widocznie na poprzedniej, jak trudne s
podobne interesa przeciw wpywowym nadzierawcom

i jak le si opacaj materyalnie, oraz e przyj dopiero

wówczas, kiedy mu Sokoupianie przyprowadzili do domu

wocianina Piotra Aliskiego, ciko pobitego (jak wiad-

czy »rewizya« chirurga sdowego) przez Floryanowicza;

przyrzekli mu za obron 300 talarów, wypacili 50. Ró-

wnoczenie zgosili si do Rupiskiego wocianie zyplew-

scy, dajc wytoczenia procesu uciskajcej ich dzie-

dziczce, pani Tyszkiewiczowej. Rozlege dobra Zyple sta-

nowiy cz starostwa wieloskiego, pooone na lewym

brzegu Niemna. Ks. Józef Poniatowski, starosta wieloski,

mia sobie te dobra zabrane swego czasu przez rzd pru-

ski moc ogólnej konfiskaty starostw na rzecz skarbu,

nastpnie jednak przywrócone i nadane prawem dziedzi-

cznem przez Napoleona dekretem cesarskim w Tyly
d. 30 czerwca 1807 r. Po zgonie ks. Józefa w 1813 r. pod

Lipskiem, jedyna jego siostra, Teresa Tyszkiewiczowa,

ustanowiona przez niego testamentem d. 28 marca 1812 r.

spadkobierczyni gówn, wesza w posiadanie rzeczonych

dóbr. Pani Tyszkiewiczowa, bardzo nieciekawych obycza-

jów i charakteru niewiasta, zamieszkaa na stae w Pa-

ryu, gdzie oddawaa si na staro podwójnej namitnoci

do gry hazardowej oraz do wspomagania dawnego ko-

chanka, Talleyranda; bya te w cigej potrzebie pie-

ninej, której nigdy nie mogc dostatecznie zaspokoi ge-
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neralny jej plenipotent, Linowski, na wszelkie te sposoby

stara si wyciska jak najwiksze dochody z dóbr swej

mocodawczym. Taki system niebawem mocno da si we
znaki wocianom zyplewskim, zmuszonym opaca pary-

skie potrzeby swojej pani ponad powinne swe obowizki.

Z chwil wdania si w te rzeczy Rupiskiego, wyni-

ka caa niniejsza afera, gdy oczywicie zadziera z pa-

ni Tyszkiewiczow i Linowskim byo dla chudopachoka

spraw jeszcze ryzykowniejsz, ni spory z naddzieraw-

cami. Linowski od razu poruszy wszystkie spryny, aby

miakowi ukrci karku i ju w sierpniu 1816 t. r.,

uzyska przeciw niemu wspomniany reskrypt Namiest-

nika. Skutkiem tego reskryptu oraz odezwy prefekta

omyskiego 27 sierpnia t. r., podprefekt maryampol-

ski abcki wezwa do biura podprefektury w Ma-

ryampolu dnia 26 wrzenia t. r. Rupiskiego i owiad-

czy mu »w imieniu Rzdu i z woli tego, aby nie wa-

y si odtd miesza w interesa wociaskie i adnych
nie czyni wpywów do tyche«; zarazem przywoani zo-

stali do podprefektury sotysi caej woci zyplewskiej:

Maciej Kozowski, Marcin Witkiewicz, Hieronim yayiis,

Andrzej Korys, Wawrzyniec Pospieszny, Kazimierz Wa-
aytis, Micha Oryl, Adam Preykoras, Maciej Budkus, Ma-

teusz Jasiewicz, Jan Moreyko, Micha Alexa, Micha We-

degis, Jerzy Berekszaytis, Jan Jakubowicz, Adam Kaszy-

mickaytis, Jan Adomaytis, Stanisaw Rogienis i Mateusz

Bacewicz, którym tak sam deklaracy uczyni z urzdu

abcki. Nastpnie, na skutek odezwy prokuratora Trybu-

nau województwa augustowskiego z d. 6 padziernika

1816 r., Rupiski pocignity zosta 1 grudnia t. r. do in-

dagacyi przed sd pokoju maryampolski, gdzie przecie

stawia si miele, »bdc bacznym na honor wasny, ho-

nor ony i dzieci swoich, nie chcc oraz by odpowie-
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dzialnym wocianom, których w obecnym sprawy ich

przypadku zastpuj, jak to zastrzeg tytu XIII. Kodeksu

Cywilnego, ile e nie uwaam siebie by wyzutym z su-

kienki dla kadego obywatela najdroszej, t. j. e nie

straciem uywania praw obywatelskich*.

Równoczenie, dla pokrzyowania dziaa Rupi-
skiego i stworzenia pozoru, jakoby on, pomimo otrzymanej

od wocian zyplewskich plenipotencyi ogólnej z d. 8 listo-

pada 1815 r., w gruncie rzeczy bynajmniej nie reprezen-

towa ich woli istotnej, Linowski, za porednictwem swego

rzdcy w dobrach Zyple Wiszniewskiego oraz wójta

gminy tamecznej Jakubowskiego, zorganizowa ow fik-

cyjn »delegacy« wociask, która w kocu grudnia

t. r. stawia si przed nim w Warszawie z wiernopodda-

czemi owiadczeniami i odebraa askaw a naprawd
wymijajc jego rezolucy. W rzeczywistoci owa »niele-

galna delegacya« skadaa si wycznie z sotysów, t. j.

ze sug dworu, wyprawionych staraniem dworu do peno-

mocnika dworu, i ani wybranych, ani upowanionych

przez samych zainteresowanych chopów-gospodarzy. Owó
wanie dla zaprotestowania przeciw tej samozwaczej de-

legacyi, zaraz po kilku tygodniach, w drugiej poowie

stycznia zjechaa do Warszawy prawdziwa delegacya

chopska z Rupiskim, z któr, jak wyej okazano, Linow-

ski chcia zaatwi si sposobem najprostszym, zaskara-

jc ich do Zajczka i dajc ich uwizienia. Jeeli liczy

na porywczo i arbitralno Namiestnika, niebardzo po-

myli si Linowski; ale przeliczy si o tyle, e niedoceni

prawoci innych naczelnych instytucyi krajowych. Inter-

wencya Komisyi Rzdowych spraw wewntrznych i spra-

wiedliwoci, jak widzielimy, zastanowia Namiestnika. Ru-

piski i wocianie wyszli obronn rk. Sprawa gówna
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atoli pozostaa niezaatwion i wnet z obu stron do dal-

szych doj musiao zatargów.

IV.

Rupiski, bynajmniej nie zachwiany incydensem war-

szawskim, ledwo wróciwszy do Maryampola, zabra si

energicznie do dalszego popierania sprawy wocian zyp-

lewskich. Ju na d. 3 marca 1817 r. z jego polecenia wo-

ny powiatowy maryampolski dorczy w dominium Zyple

rzdcy tyche dóbr Mikoajowi Wiszniewskiemu zapozew

sdowy »na danie caej woci zyplewskiej czyli wszyst-

kich wocian dóbr Zyple, we wsiach do woci zyplew-

skich nalecych, w parafiach Syntofty, uksze, Igowo

i Bogosawiestwo... zamieszkaych, a samych gospodarzy

w liczbie 1300, nie rachujc sotysów«. Pozywajcy sta-

nowili swymi penomocnikami ur. Franciszka Rupiskiego

i sawetnych Jdrzeja Woyczaytisa, Hieronima Szyrwaytisa,

Franciszka Petkunasa i Jakóba Waaytisa, a na patrona

obierali ur. Jakóba Szredera przy trybunale omyskim.
»Powodowie — gosi pozew — posiadajc krain

niegdy starostwo wieloskie na lewym brzegu Niemna

skadajc, uzyskali byli przywileje od panujcych nad

Wielkiem Ksistwem Litewskiem i Narodem Polskim

i mieli róne nadania od starostów tyche dóbr sobie

udzielone, a szczególnie ostatni starosta wieloski . p. Jó-

zef ks. Poniatowski postanowi by w 1777 r., i wocia-

nie wieloscy nie powinni adnej odbywa paszczyzny,

i dworne pola zostay podzielone na wocian, a od wóki

litewskiej miary, czy dawno posiadanego, czy z pól dwor-

skich wzitego pola, wocianie wieloscy niewicej byli

obowizani paci, jak talarów pruskich 30, która opata

pod imieniem czynszu do skarbu starociskiego wpywaa.
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Podymne i inne podatki publiczne, czyli do skarbu krajo-

wego nalece si od wocian wieloskich, nie wchodziy

do czynszu tu wymienionego. Gdy kady z wocian po-

siada prawo robienia piwa i palenia wódki na swoj wa-
sn potrzeb, wic obowizani oni byli dawa arendarzom

karczemnym kolend w zbou, a ci ogóln do skarbu pa-

cili propinacy-arend; dalej wocianie dawali pewne

skadki zboowe na utrzymanie intendenta starociskiego,

dla wybierania podatków przysanego; naostatek, za kady
mórg ki osobno lecej, wocianom do gruntu posiada-

nego podany, ci powinni byli paci po zp. 1. Za nasta-

niem rzdu pruskiego. Kamera biaostocka, majc wzgld
na przywileje, wocianom od panujcych i starostów na-

dane, kazaa cis zrobi lustracy czyli anszlagi i kla-

syfikacye, i na mocy tych nastpne wydaa dla tych wo-
cian urzdzenie: 1) Kady wocianin winien by zapa-

ci za wók litewskiej miary czynszu talarów pruskich

30, nie rachujc w to podatku podymnego i furaów;

2) kady wocianin, majcy swój wasny browar, ju nie

zsypk w zbou, lecz w gotowinie zp. 20 na rok do kasy

rzdowej paci, ten za, który nie mia wasnego browaru,

paci zp. 6, a za to mia prawo na swoj potrzeb robi

piwo i wódkj u swych ssiadów, browary majcych;

3) za ki, za obrbem swych gruntów pooone, paci byli

winni wocianie po zp. 1 gr. 6 od morga «.

Co si tycze dekretu restytucyjnego tylyckiego

1807 r., to zdaniem wocian »podug myli tego dekretu

tylko prawa starociskie, suce niegdy J. O. Józefowi

ks. Poniatowskiemu do starostwa Wielony, zwrócone i pra-

wem wiecznem oddane zostay «, gdy »prawnie mniema
nie mona, aby cesarz Napoleon, wymierzajc sprawiedli-

wo dla J. O. ks. Poniatowskiego i czynic nagrod za

Jego zasugi, chcia to czyni z krzywd wocian wielo-
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skich, którzy od tylu wieków, zaczwszy od 1580 r. od

Stefana króla, nabyte mieli prawa; a zreszt »podug wy-

sokiego sposobu mylenia J. O. Józefa ks. Poniatowskiego

z pewnoci twierdzi mona, i ani daru, ani nagrody

takiej nie przyjby, któraby bya z krzywd ludu, 15.000

licznego i tyle swemu panu yczliwego, jak s ziemianie

zyplewscy«. Pomimo to wszystko, rzdzcy zesani, »szcze-

gólniej od JW. pozwanej (Tyszkiewiczowej), przedsiwzili

nowe nakada na powodów podatki i powinnoci: np. pod

tytuem morgowego musz wocianie po zp. 6 i wicej

paci; karz im drzewo na handel dworu wywozi bez-

patnie; zakadaj nowe karczmy i ogrodnicze osady na

gruntach przez wocian opacanych; nagl wocian do

pokupu od dworu drzewa tak opaowego jak na budulec,

nie zwaajc na to, czy ci chc i potrzebuj lub nie po-

trzebuj; wstpu, dawnemi planami wocianom zapewnio-

nego do lasów, zabraniaj; ki osobne, a od dawna za

opat pewn wocianom do sianocia oddane, ka
rzdcy tyme corocznie od siebie licytowa; stróe i stójki,

dotd niepenione, musz wocianie odbywa do dworu;

opaty za smo i inne dla Rzdu dostarczone naturalia,

wocianom nalece si, zatrzymuje dwór u siebie, nie

robic z nimi adnego obrachunku; kas gminn czyli

komunialn, bdc wasnoci powodów, opiekuje si

dwór i adnych nie zdaje wykazów i rachunków wocia-

nom; podatek, opacany przez wocian za propinacy

podwyszy dwór i cinitemi warunkami prawie uczyni

go do opacenia niepodobnym; naostatek obowizani po-

wodowie opaca wszystkie podatki za sotysów, w liczbie

32 bdcych «. W konkluzyi dali: sdowego ustalenia

nalenych od nich opat jedynie w granicach lustracyi

pruskiej, wzbronienia pani Tyszkiewiczowej podwyszania

owych opat jakote wszelkich innych naduy i utru-
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dnie, zobowizania jej do przedstawienia obrachunku po-

branych dotychczas nieprawnie nadwyek, z pozostawie-

niem powodom monoci poszukiwania na dziedziczce

wszelkich owych nadwyek i strat.

Ciekawy i charakterystyczny z rónych wzgldów
dokument powyszy oczywicie nie moe by brany do-

sownie za dobr monet. Cz zawartych w nim wywo-
dów — jak wynika z dalszego toku samego postpowania

spornego w tym procesie, którego blisze szczegóy, jako

natury czysto specyalnej a nader skomplikowane, na tem

miejscu musz by pominite — nie wytrzymuje cisej

krytyki prawnej i faktycznej. Do powiedzie, e owa
dobroczynna lustracya pruska, na któr powouj si wo-
cianie, w swojej postaci ostatecznej, w jakiej miaa zo-

sta wprowadzon w wykonanie dopiero w 1807 r., czemu

wszake stany na przeszkodzie wypadki wojenne, by-

najmniej nie odznaczaa si wyrozumiaoci patnicz,

lecz przeciwnie, podug autentycznego preliminarza wpy-
wów obliczanych std ju z góry przez kamer biao-

stock, nakadaa na wocian zyplewskich na rzecz

skarbu pruskiego obcienia pienine znacznie wysze,

anieli monaby sdzi na podstawie ogólnikowych wska-

zówek podanych w pozwie. Cz atoli grawaminów,

w tyme pozwie wyuszczonych, niewtpliwie bya zasa-

dn i bez adnego wtpienia ze strony administracyi dóbr

zachodziy naduycia krzyczce, domagajce si bezwa-

runkowo ukrócenia i indemnizacyi. Otó temu za wszelk
cen pragn zapobiedz Linowski, zaniepokojony szczegól-

nie grob danego przez wocian odszkodowania za do-

tychczasowe uciski, co mogo sta si powodem duych
kopotów i odbi si mocno na kieszeni pani Tyszkiewi-

czowej. Rozpocz tedy na wszystkie strony dalsz akcy
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przeciw Rupiskiemu, w którym trafnie najgroniejszego

odczuwa przeciwnika.

Natychmiast posa na grunt przyobiecanego rzeko-

mej »delegacyi« komisarza, niejakiego Bortkowskiego, dla

bezporedniego porozumienia si z wocianami. Bortkow-

ski, zjechawszy do Zyplów, zwoa tu 25 marca 1817 r.

gminiaków, owiadczy im gotowo dworu do polubo-

wnego zaatwienia istniejcych zatargów, radzi nie wda-

wa si w dugie i kosztowne procesa, cofn wydany

zapozew a tern samem wyprze si Rupiskiego. Zarazem

na rce Woyczaytisa, jako chopskiego przywódcy, zoy
deklaracy pisemn, i posiada »upowanienie wyegzami-

nowa stan tych dóbr, sprostowa wszelkie jakie dowo-

dnie poka naduycia i odda sprawiedliwo wocianom
tutejszym, tudzie uregulowa co z karbów przyzwoitych

wyszo, aby, po uregulowaniu, na prawie i susznoci za-

sadzonem, kada wie otrzyma moga od J. W. dziedzi-

czki akt zabezpieczenia, w którym J. W. dziedziczka na

wieczne czasy powinnoci i prawa wocian tutejszych

chce mie oznaczone i tem samem uszczliwi wocian,

na ziemi jej dziedzicznej osiadych*. Jeli jednak spodzie-

wano si tym sposobem utrci zaufanie gminiaków do

swego obrocy, pomylono si srodze. Chopi deklaracy

Bortkowskiego wzili, lecz po prostu zakomunikowali j
Rupiskiemu, od którego otrzymali nastpujc sprytn

dyrektyw dalszego postpowania: »Nie naley ani do mnie

ani do Was wchodzi w rekognicy zamiarów, objtych

rezolucy J. W. senatora (Linowskiego), reprezentanta J.

z ks. Poniatowskich dziedziczki z d. 30 grudnia r. z. nie-

legalnej delegacyi wydanej; ale korzysta powinnicie

z wdzicznoci najuprzejmiejsz z wzgldów, którymi

Was J. W. pani Wasza, J. W. Linowski senator i sam
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zesany penomocnik W. Bortkowski zaszczyca chc
kiedy wyranie upewniaj: »e pragn Was na wieczne

czasy uszczliwi «. Ta deklaracya wróy dla Was wik-

sz spokojno, nieli sami w zapozwie po J. W. dziedzi-

czk wyniesionym dacie, i miao konkludowa mi kae,

e J. W. pani Wasza kontentowa si bdzie dochodami,

jakie zeszy rzd pruski w dobrach Zyple ustali, do-

wiadczone od 1807 r. przebory sicróci, wstp wolny do

puszczy zyplewskiej dozwoli, ki co rok licytujce si

gospodarzom, którzy oni trzebili odda, i wszystkie okoli-

cznoci, w zapozwie przytoczone sprostowa i sdownie

dla Was w najuroczystszej formie resp. przyzna i honi-

flkowa raczy «.

Trzeba byo uy mocniejszych spryn. Zapukano

znowu do Zajczka. Zaskarono przed nim w szczegól-

noci dziaania Rupiskiego w dobrach narodowych, a mia-

nowicie »buntowanie « wocian w ekonomii Sokoupiany.

Uzyskano te niebawem now ostr odezw Namiestnika

do prezesa Komisyi wojewódzkiej augustowskiej, nakazu-

jc »Rupiskiego po raz ostatni policyjnie napomnie,

iby si nie way adnych penomocnictw od wocian
przyjmowa, gdy do tego s adwokaci przysigli i odpo-

wiedzialni, tudzie zagrozi onemu, i w razie uchybienia

i przyjmowania nadal pomimo zakazu podobnych komi-

syów, jako burzyciel spokojnoci publicznej surowo uka-

ranym bdzie«. Zarazem w samych Zyplach wygotowano

najmocniejszy materya dowodowy przeciw Rupiskiemu.

Gównie chodzio o udowodnienie mu, i pociga wocian
do niedozwolonej akcyi zbiorowej, a wic buntuje ich, i
namawia ich do niedozwolonych a nawet wymuszanych

skadek zbiorowych na rzecz swoj, a wic popenia zbro-

dni oszustwa i gwatu, i w ogólnoci dziaa nie w ich

interesie lecz we wasnym, nie w dobrej wierze jako
OWA STULECIA T. II. 26
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obroca ucinionych, lecz po prostu dla wyzysku jako

zwyczajny doradca poktny i wydrwigrosz,

W tym celu wójt zyplewski, Józef Jakubowski, dnia

24 kwietnia 1817 r., rozkazawszy przystawi do urzdu

wójtowskiego wocian posdzanych o wspóuczestnictwo

z Rupiskim, sprowadziwszy równie sotysów i licznych

wiadków obciajcych, sporzdzi szereg protokóów ze-

znawczych, którymi spodziewano si ubi Rupiskiego.

Zezna tedy Krzysztof Lewerys, gospodarz i dziesitnik

ze wsi Ussów gminy Zyple, i imieniem Rupiskiego wo-
cianin Petkunas nakaza mu strbi gospodarzy tej wsi,

zada od nich talarów 20, zebra 4 talary i zp. 4, które

dwaj gospodarze, Piotr Rypiski i Szymon Sederowicz, od-

dali Woyczaytisowi, zbierajcemu skadki dla Rupiskiego.

Podobne zeznanie uczyni Maciej Bacewicz, dziesitnik

z Miliszek, z tym dodatkiem, e chopom litewskim poka-

zywano pismo Rupiskiego w jzyku litewskim, domaga-

jce si pienidzy. Ciekawe bardzo zeznanie gównego

prowodyra, Andrzeja Woyczaytisa, lat 50, urodzonego we

wsi Matulach, gminy Giegudyszki, bardzo szczegóowe

i obszerne, zdawaoby si potwierdza pomysze informa-

cye i brzmiao naogó raczej obciajco dla Rupiskiego;

jednakowo wiele daje do mylenia ta okoliczno, e to

zeznanie w oryginalnym protokóle wójtowskim podzna-

czone jest przez zeznajcego trzema krzyykami, powiad-

czonymi przez wójta i wiadków jako podpis Woyczay-

tisa — kiedy tymczasem w aktach znalelimy pisma

i rachunki wasnorczne tego Woyczaytisa pisane po pol -

sku i podpisane przez niego cakiem czytelnie »Andrzeius

Woyczaytis«. Wogóle autentyczno tych wszystkich pro-

tokóów, sporzdzonych przez wójta Jakubowskiego w wi-

docznej z góry powzitej intencyi oskarycielskiej, z cho-

pami przewanie niepimiennymi a po czci nawet nie
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rozumiejcymi po polsku, wydaje si w wysokim stopniu

wtpliw. Po Woyczaytisie badany by drugi »herszt«

gówny, gospodarz Franciszek Petkunas ze wsi Petkuni-

szek. Badanie jego jednak trwao krótko, gdy zaledwo

zdy on postawi swe krzyyki pod pierwszemi posta-

wionemi zapytaniami, kiedy nagle zasza przeszkoda nie-

przewidziana, opisana w protokóle wójtowskim jak nast-

puje: »Wanie gdy Franciszek Petkunas kad te krzy-

yki, przyby Hieronim Szyrwaytis na czele 20 wocian,

a gdy wójt gminny od tyche wocian dowiedzia si, i
Hieronim Szyrwaytis po wielu wioskach rozesa posa-
ców, aby si do dworu gromadzili, poniewa tam Woy-

czaytisa przywoano, przeto widzc, i tene czowiek do

buntu zachca wocian, zakoczy dalsze badanie«.

Cel jednak o tyle by osignity^ e wszystkie po-

wysze protokóy obciajce zostay posane przez Jaku

bowskiego do Sdu policyi prostej w Maryampolu, wraz

z formaln skarg, i w gminie »zawizaa si banda

z kilkudziesit wocian « , którzy cigaj przymusem

skadki od gospodarzy »i takowe w wikszej czci JP.

Rupiskiemu do Maryampola na jego danie oddaj,

a w czci na swój uytek obracaj i w kocu przepi-

jaj*. Na tej zasadzie wójt doprasza si ledztwa krymi-

nalnego przeciw »naczelnikom tej bandy «, a wic, oprócz

Rupiskiego, gównie przeciw Woyczaytisowi i Petkuna

sowi, na mocy §§ 244—251 obowizujcego prawa kar-

nego pruskiego.

Jednoczenie, dla tem pewniejszego pogrenia Ru-

piskiego, skierowano przeciw niemu nowy pocisk z innej

cakiem strony i to wprost do najwyszej instancyi war-

szawskiej. Komisya wojewódzka augustowska, która skut-

kiem ostatniego zlecenia Zajczka z koca marca bya
rozpocza indagacy w sprawie wocian sokoupiaskich,

26*
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tymczasem ju w pocztku maja doniosa Namiestnikowi

o zupenie nowym objawie zbrodniczej dziaalnoci Rupi-

skiego, o niebezpiecznem »buntowaniu « przez niego wo
cian w dobrach narodowyci ekonomii preskiej, którzy

z jego namowy przeszkodzili instalacyi wójta gminy kwie-

ciskiej, skadajcej starostwo preskie. W rzeczywistoci,

z doczonych protokularnych zezna jedenastu wocian,

przyaresztowanych za okazan oporno przez owego no-

woinstalowanego wójta gminy Kwieciszki, Niwiskiego,

i przystawionych do Maryampola, okazao si tyle tylko,

e ci »buntownicy «, t. j. radni i dziesitnicy rzeczonej

gminy odmówili podpisania zdziaanego w ich obecnoci

aktu instalacyi wójtowskiej Niwiskiego z tego tylko po-

wodu, »i p. Rupiski powiedzia, aby si na niczem nie

podpisywa... i zapowiedzia im w ogólnoci, aby dla nie

przeszkadzania ich interesom prawnym nigdzie krzyyków
nie kadli «. Bya to ostrono niekoniecznie zbyteczna,

jak wynika ze wzmiankowanych powyej protokóów

w wójtostwie zyplewskim, by dowód lepego zaufania

pokadanego w Rupiskim przez wocian, a zarazem do-

wód ich ciemnoty — lecz oczywicie w tem wszystkiem

nie byo ladu »buntu«. Mimo to Komisya wojewódzka

augustowska, widocznie wrogo nastrojona, daa od Na-

miestnika wskazówki, »jak z Rupiskim, jako burzycielem

spokojnoci, postpi winna«.

Tym sposobem wszystkie ognie przeciw chopskiemu

obrocy na nowo byy podpalone, kiedy w dniu 10 maja

1817 r. przyby on najspokojniej ponownie do Warszawy

dla popierania interesów swoich mocodawców wociaskich.
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V.

Ledwo doniesiono Zajczkowi o przybyciu »buntow-

nika «, kiedy gniewny Namiestnik, rozjtrzony odbieranemi

w ostatnich czasach cigemi denuncyacyami, rozkaza

wzi miaka pod obserwacy policyjn, t. j. faktycznie

pod areszt domowy. Rupiski, zaraz nazajutrz po przy

jedzie do Warszawy, internowany policyjnie w swem po

mieszkaniu przy ulicy Kolej w domu ksiy kameduów,

nie straci animuszu, lecz zacz zasypywa wadze ostremi

zaaleniami, wreszcie zwróci si do samego Zajczka, -
dajc kategorycznie »po raz siódmy «, »aeby mnie wol

no bya wrócon, któr mi policya tutejsza miejska

w dniu 11 maja r. b. przez dodanie obserwacyi odebraa,

nie zachowujc wyrane przepisy objte §§ 19, 20 i 21

Ustawy Konstytucyjnej «.

Zajczek na te wszystkie skargi by guchy. Nato-

miast, omijajc ministrów Mostowskiego i Walentego So-

bolewskiego, których pogld krytyczny na t spraw by
mu ju dostatecznie znany, zwróci si do czowieka nie-

skoczenie powolniejszego nakazom z góry, do prokuratora

generalnego J. K. Szaniawskiego, po opini urzdow ogóln

wzgldem Rupiskiego. Szaniawski, byy »jakobin« i »filo-

zof«, teraz prosty karyerowicz i reakcyonista, niebawem

lepe narzdzie Nowosilcowa, nie omieszka utrafi w wia-

dome sobie intencye rozgniewanego Namiestnika. Nie móg
on nie przyzna, e najcisze zarzuty kryminalne, wy-

toczone przeciw Rupiskiemu, pozbawione s istotnej za-

sady, e w szczególnoci by on ofiar bdu sdowego

z 1808 r., e w swojej dziaalnoci przedstawia, obok

stron ujemnych, równie i pewne cechy sympatyczne,

wanie jako przedstawiciel krzywd wociaskich. Ale za-
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razem ze stanowiska nie tyle prawnego, jakie przystaoby

najwyszemu przedstawicielowi Prokuratoryi, ile z polity-

czno-policyjnego, a zarazem ze stanowiska dworaka, po-

stara si on dogodzi sw odpowiedzi pytajcemu do-

stojnikowi:

»W czasach zamieszania wojennego — pisa Szaniaw-

ski — Rupiski wymyli sobie nierównie zyskowniejszy

sposób do ycia, stanowic si obroc i poradnikiem gro-

mad w dzisiejszem województwie augustowskiem, gdzie,

osobliwie w narodowych dobrach, lud wociaski w zna-

czniejszych skoncentrowanym jest masach i wiksz ma
zamono. Okolice te miay tam oddawna podobnych do

radców, którzy, korzystajc z niewiadomoci gromad, pod-

burzali one do bezuytecznych sporów i utrzymywali si

ich kosztem. Lecz Rupiski, jako nierównie od innych ko-

legów swoich zdolniejszy, ukadniejszy i czynniejszy, mógby
sam atwo wyj z czasem na prawdziwego trybuna

gminu, gdyby rzd okoliczno t spuci ze swojej uwagi.

Zachodziy ju w tej mierze dp liczne i nieponne ko-

respondencye w epoce Rzdu Tymczasowego i póniej po

zaprowadzeniu konstytucyjnego rzdu. Rupiski wszdzie

mniej lub wicej wan gra rol w poduszczeniu wo-

cian, a nie przestajc na wpywie do wocian dóbr na-

rodowych, rozcign go podstpnie i do dóbr prywatnej

wasnoci... Popularno jego zapewne jest ju obecnie

ugruntowan w gromadach caej tamtejszej okolicy, bo

sawa podobnego rodzaju atwo i spieszno rozchodzi si

pomidzy wiejskim ludem. Moe on w niektórych kate-

goryach popiera sprawiedliwe pretensye, ale sposób ten

ustanawiania zwizku w gromadach do procesowej walki,

dobadywania si o interesach, wybierania skadek, (przez

które kontrybuenci przywizuj si naturalnie do cilej-

szego przymierza), jest ju sam przez si wystpnym
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i mógby, w naszym osobliwie kraju, prowadzi do praw-

dziwego nieszczcia*. Wywodzi dalej Szaniawski, i mo-

naby czynnoci Rupiskiego podcign pod kategory

buntu, wedug §§ 167, 168 i 176 obowizujcego prawa kar-

nego, z rygorem wizienia a do lat czterech. Zaznaczy

naley, e cay ten wywód prokuratora generalnego pod

wzgldem prawnym nie wytrzymuje adnej krytyki.

W rzeczy samej, powoywany tu przez niego § 167 prze-

pisów kryminalnych obowizujcych gosi dosownie:

»Kto jakow klas ludu, albo czonki jakowego miasta

lub gminy razem albo w czci zgromadza w tym celu,

aby opar si poczon si urzdzeniom zwierzchnoci,

albo te od niej co wymóg, ten staje si winnym buntu «.

Owó Szaniawski wywodzi, oczywicie bez wszelkiej pod-

stawy, e ten przepis mówi »nie tylko o fizycznem zbie-

raniu si w kupy, ale i o moralnem przez zbieranie pod-

pisów, skadek i t. d., gdy to te prowadzi naturalnie do

tamtego«. Na podstawie tak kruchego i dowolnego sylo-

gizmu wnioskowa w kocu prokurator generalny, »a) e
Rupiski jest winnym, i b) e go pod sd pocign na-

ley do odpowiedzialnoci*; tymczasem radzi trzyma go

nadal pod dozorem policyjnym; przedewszystkiem za
zaleca przeprowadzi z nim »indagacy policyjn*, aby

mie dogodn podstaw do dalszego przeciw niemu post-

powania, a zarazem by formalnie pokry popenione na

nim pogwacenie konstytucyjnej porki wolnoci osobistej.

Namiestnik, ukontentowany powysz opini Szaniaw-

skiego, niezwocznie, w myl jego wniosków, przepisa Ko-

misyom sprawiedliwoci oraz spraw wewntrznych usta-

nowienie specyalnej Komisyi indagacyjnej, celem »wypro-

wadzenia najdokadniejszego ledztwa wzgldem wszelkich

przewinie Rupiskiemu zarzucanych «. To zarzdzenie
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Zajczka posiada znaczenie gbsze, wykraczajce poza

obrb samej sprawy niniejszej: stwarzao ono mianowicie

po raz pierwszy precedens niezmiernie niepodany i nie-

bezpieczny Komisyi ledczej niekonstytucyjnej, z ramienia

wadz wykonawczych, wyamujcej si z ustawodawczych

karbów wadz sdowych normalnych, precedens, który po

paru ju leciech znajdzie stae i najdowolniejsze zastoso-

wanie na wielk skal w ledztwach przeciw modziey
szkolnej. Wolnomularstwu Narodowemu, Towarzystwu Pa-

tryotycznemu. Tymczasem, skutkiem otrzymanego od Za-

jczka nakazu, na mocy reskryptów Komisyi sprawiedli-

woci i spraw wewntrznych z d. 29 maja 1817 r. usta-

nowion zostaa w sprawie Rupiskiego pierwsza tego ro-

dzaju wyjtkowa Komisya delegowana indagacyjna, do

której weszli: sdzia apelacyjny Belejowski; referendarz

nadzwyczajny Rady Stanu, naczelnik wydziau policyi

generalnej w Komisyi spraw wewntrznych, Gliski; oraz

asesor prawny teje Komisyi, Lubowidzki.

Czynnoci indagacyjne odbyway si przez blizko

miesic w biurze policyi generalnej w paacu Krasiskich.

Komisarze szczegóowo zbadali dostawione sobie akta, pro-

tokóy i korespondencye obciajce Rupiskiego; przesu-

chali te osobicie jego samego i rozpatrzyli zoone przez

niego dowody obrocze; trzymani widocznie pod czujnem

okiem, w granicach legalnej bezstronnoci, przez swoich

ministrów, Mostowskiego i Wal. Sobolewskiego, i prawdo-

podobnie odbierajc od nich waciw dyrektyw za po-

rednictwem sdziego Belejowskiego, wywizali si na

ogó uczciwie z powierzonego sobie zadania, poddajc ci-

sej krytyce zgromadzony materya oskarycielski i for-

muujc swoje wnioski ostateczne cakiem niezawile od

dezyderatów Namiestnika. Tak np oceniajc wywymie-
nione protokóy wójtowskie, t. j. »wywody sowne przez



— 409 —

wójta gminy Zyple z wocian sporzdzone*, trafnie uznali

je komisarze jako »przez wadz dominikaln w interesie

wasnym zdziaane i za aden dowód suy niemogce«.

Podobnie surowo obeszli si z opini Szaniawskiego, usu-

wajc jako »myln« jego nacigan interpretacy »buntu«

podug § 167 oraz wykazujc brak cech »oszustwa* po-

dug § 1256 prawa karnego, o czem równie w swej fili-

pice przeciw Rupiskiemu nadmienia prokurator gene-

ralny. Komisya natomiast stwierdzaa stanowczo, e we

wszystkich inkryminowanych postpkach Rupiskiego brak

kardynalnych cech winy karnej, t. j. zego zamiaru

i umylnego, wbrew prawu, ku szkodzie strony trzeciej,

dziaania; e przeciwnie, »Rupiski, zastanawiajc si nad

uciskami i wyniszczeniami udajcych si do siebie wo-
cian przez naduycia od posesorów i wadz bezporednich

dopenionemi, przyj od nich penomocnictwo*; e dziaa

nasamprzód ugodowo a nastpnie, po niedojciu usiowa
polubownych, udawa si na waciw drog kompeten-

cyjn i instancyjn; e jego czynnoci »nic innego nie

miay w zamiarze, jak tylko wyjednanie drog przyzwoit

bacznoci Rzdu, któraby przemocy i uciskom tam poo-

ya i od zniszczenia (wocian) zachowaa, jak si to ju
wzgldnie wocian kidulskich zicio; taki za zamiar,

taki czyn, nie ku szkodzie, lecz owszem ku wsparciu

ludzkoci, ku zachowaniu dobra ucinionych drogami przy-

zwoitemi dcy, obok tego, e wocianie z konstytucyi

s wolnymi, uywajcymi praw cywilnych, a wic mo-

cnymi praw swoich tak jak kady inny dochodzi, nie

moe si nazywa zym, nie moe przeto stanowi zbro-

dni «. W ostatecznej konkluzyi Komisya delegowana inda

gacyjna »ma honor z winnem uszanowaniem Najwyszej

Komisyi Rzdowej spraw wewntrznych przedstawi, i
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tene Rupiski od dalszej odpowiedzialnoci i detencyi

uwolnionym by powinien«.

Mostowski, odebrawszy powyszy raport Komisyi in-

dagacyjnej, nazajutrz, przy odezwie d. 18 czerwca 1817 r.,

zoy go »partykularnie« Namiestnikowi. Ale Zajczek si

zaci. Najpewniej zreszt by podniecany w oporze przez

inowskiego. Po parudniowem jeszcze wahaniu zdecydowa

si ca t spraw, dotychczas »partykularnie « t. j. pouf-

nie traktowan, wnie na posiedzenie Rady Administra-

cyjnej. Po przedstawieniu Radzie akt ledczych przeciw

Rupiskiemu oraz referacie Mostowskiego, popierajcego

wnioski Komisyi indagacyjnej za uwolnieniem, zabra gos

Zajczek. »Namiestnik królewski, zwaajc, e lubo w po-

wyszym przypadku prawo nie dosiga podobnych burzy-

cieli spokojnoci publicznej, Rzdowi jednak wiele na tem

zaley, aby niedopuszcza naduyciów, które pozornemi

przez obwinionego i zrcznemi zakryte pozorami, tem nie-

bezpieczniej, e bezkarnie, rujnuj porzdek towarzyski,

postanowi zoy Najjaniejszemu Panu raport wzgldem
wzmiankowanego Rupiskiego, tymczasem za, a do na-

dejcia Najwyszej decyzyi, poleci Komisyi Rzdowej

spraw wewntrznych i policyi, aeby tene Rupiski z ob-

serwacyi politycznej nie by wypuszczonym«. W istocie.

Namiestnik po tygodniu wystosowa umylny w tej spra-

wie raport do Aleksandra I., gdzie jaknajsilniej podkrela-

jc win Rupiskiego, oraz piciu innych osób, obwinio-

nych o pokrewne czynnoci, doprasza si zamknicia Ru-

piskiego, jakote onych kilku osób, jako winnych burze-

nia spokojnoci publicznej i uwodzenia chopów, bez dal-

szego ledztwa i sdu, trybem postpowania wyjtkowego,

prost wol monarsz, na lat kilka do twierdzy Zamocia.

Jednakowo, razem z tym raportem Namiestnika, komple-
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tne akta w sprawie niniejszej przesane zostay do Pe-

tersburga.

Przedstawicielem oficyalnym Królestwa u boku mo-

narchy w Petersburgu by wtedy pierwszy minister se-

kretarz stanu, Ignacy Sobolewski. Czowiek niepospolity,

a, niedo znany, bo wróg wszelkiej ostentacyi, z waciw
sobie wyszukan dyskrecy i taktem w czynie, pimie,

sowie, zawsze z rozmysu trzymajcy si w cieniu, serce

wysokie i prawe, gowa jasna i subtelna, minister sekre-

tarz stanu natus, jak nazywali go spóczeni, by on po-

wanym i czujnym reprezentantem Polski w stolicyi Ro-

syi. Mocnego, ze spokojem lecz z wiern staoci piasto-

wanego narodowego poczucia, poj umiarkow^anie lecz

gboko i szczerze wolnociowych i postpowych, wyobra-

a on godnie i tradycye dziedziczne i kultur nowoytn
ducha polskiego w obcem rodowisku rosyjskiem. Sobolew-

ski Ignacy niedawno dopiero, przed pótora rokiem, w li-

stopadzie 1815 r. by mia udzia wybitny i zaszczytny

w trudnych i draliwych robotach koo ostatecznej re-

dakcyi karty konstytucyjnej Królestwa. Poczuwa si te

tembardziej do obowizku stawania na stray pork usta-

wodawczych kraju i w tym duchu taktownie lecz wy-

trwale i bacznie stara si oddziaywa na monarch.

Odebrawszy obecnie raport Namiestnika na imi Najwy-

sze, nie móg inaczej, jak z niemiem zdziwieniem wzi
do wiadomoci caego niekonstytucyjnego w sprawie ni-

niejszej postpowania Zajczka, a zwaszcza jego wniosku

o zastosowaniu wyjtkowej zgoa procedury wzgldem

obywateli Królestwa, pozbawienia ich wolnoci bez ledz-

twa i sdu samowolnym ukazem monarszym, pogwaceniu

w ten sposób kardynalnej zasady konstytucyi: neminem

captwari permittemus nisi jur victum, co równao si

stworzeniu raz na zawsze, przez namacalny precedens
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faktyczny, staego otworu do wypaczenia i negacyi tej

zasady ustawodawczej, ju w samem swera brzmieniu re-

dakcyjnem mieszczcej grob podobnej fatalnej, paczcej

i negatywnej interpretacyi. Zarazem Sobolewski, po grun-

townem, jak mia we zwyczaju, przestudyowaniu za-
czonych akt w sprawie Rupiskiego, nie móg niedopa-

trze si, poza represyjn skonnoci Namiestnika, pobu-

dek prywaty stron interesowanych; mia za a nadto

materyau informacyjnego w znajdujcych si w tyche

aktach opiniach Komisyi spraw wewntrznych i sprawie-

dliwoci, oraz Komisyi indagacyjnej. Sam nadto bdc
stanowczym przeciwnikiem wszelkich uprzedze i przywi-

lejów stanowych (czego midzy innemi da dowód w swo-

ich pracach redakcyjnych nad konstytucy) i szczerym

przyjacielem ludu wociaskiego, umia pod waciwym
ktem widzenia spojrze i na polityczn i na spoeczn

stron tej drobnej napozór, lecz zasadniczo doniosej

sprawy. To te we waciwym duchu, w myl pogldów

nie Namiestnika, lecz Mostowskiego i Walentego Sobolew-

skiego, a zarazem w myl wymaga susznoci i poszano-

wania praw konstytucyjnych kraju, minister sekretarz

stanu zreferowa rzecz ca Aleksandrowi I. oraz uzyska

i sformuowa, pod jego okiem i za jego sankcy, nastpu-

jc decyzy królewsk:

»Najjaniejszy Cesarz i Król — tak brzmiaa ta de-

cyzya Najwysza, zakomunikowana Namiestnikowi w res-

krypcie ministra sekretarza stanu — biorc pod rozwag

raport Namiestnika z daty 16 (28) czerwca b. r., ...owiad-

czy raczy: i z upodobaniem sprawiedliwo oddaje wi-

dokom, które Namiestnikowi wniosek takowy (zamknicia

obwinionych w fortecy Zamociu) podyktoway, lecz i
gdy rodek rzeczony nie zgadza si z Ustaw Konstytu-

cyjn, któr Najjaniejszy Pan Królestwu Swemu nadajc,
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wykonywanie onej wszystkim wadzom publicznym zale-

ci, przeto w przypadku jedynie oczywistego naruszenia

porzdku, naraenia dobra publicznego na groce niebez-

pieczestwo, mógby Jego Cesarsko-Królewska Mo tako-

wego rodka si chwyci i tylko wtedy, gdyby tego nie-

uchronna konieczno wymagaa, zezwoliby Najjaniejszy

Pan na chwilowe powicenie niektórych swobód podda-

nym Swym polskim udzielonych, a to dla zachowania ich

przy wolnem uywaniu wszelkich innych dobrodziejstw,

jakie im chcia Jego Cesarsko-Królewska Mo zapewni,

obdarzajc ich narodowym i konstytucyjnym bytem. Ró-

wnie tylko, gdyby przychodzio wybiera midzy zacho-

waniem formalnoci a utrzymaniem istoty rzeczy, sdziby

si Najjaniejszy Pan obowizanym usun wszelkie inne

wzgldy, aby wypeni pierwsz powinno dobrego Rzdu
i dosign pierwszego zamiaru wszelkiego towarzyskiego

poczenia si, t. j. aby utrzyma porzdek publiczny

i powszechne bezpieczestwo. Nie dostrzeg Najjaniejszy

Pan ani w raporcie Namiestnika, ani w aktach do onego

doczonych, niebezpieczestwa spokojnoci publicznej gro-

cego; a jeliby okazay si jakie oznaki niespokojnoci

pomidzy chopami. Rzd miaby zawsze w swej mocy

siy i sposobno dostateczne do wczesnego zapobieenia

zemu i przytumienia go w samym zarodzie, bez wyja-

wienia obawy w tej mierze i dania moe do onego po-

wodu postpkami, mogcemi wznieci trwog wzgldem
poszanowania wolnoci osobistej, prawom uroczycie ogo-

szonym, i opiekuczym formom temi prawami przepisa-

nym, nalenego*.

Ju w tym ingresie zasadniczym roskryptu królew-

skiego, w tych powanych sowach monarchy, autokraty-

cznego cesarza Wszechrosyi, lecz konstytucyjnego króla

polskiego, skierowanych do swego Namiestnika w Kj^óle-
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stwie Polskiem, wielka i znamienna miecia si nauka.

Król chce, aby konstytucya bya szanowan; da, aby

na stray nietykalnoci Ustawy i praw obywatelskich

staway same wadze publiczne; zakazuje, aby te wadze
lekkomylnie wykraczay z obrbów ustawodawczych

i prawnych, sigajc same, lub pod pokrywk wyprasza-

nej od monarchy dyspensy, do arsenau zarzdze wyjt-

kowych i arbitralnych, i zwalajc odpowiedzialno i odium

na koron; uchyla faszywe preteksty »niebezpieczestwa

spokojnoci publicznej*, majce upozorowa samowol rz-

dow, obnaa ukryte w podobnych pretekstach prawdziwe

niebezpieczestwo prowokacyi i zakócenia ufnoci spoe-

czestwa do legalnego porzdku rzeczy, stwierdza obo-

wizek i mono legalnego rzdu do utrzymania równo-

wagi spoecznej na drodze cisego legalizmu. Bya to,

w formie wstrzemiliwej lecz wyranej, surowa admoni-

cya pod adresem Zajczka; a bya te doniosa, po

wszystkie czasy, lekcya pod adresem póniejszych wiel-

korzdców Królestwa, pracujcych odtd najchtniej, ród

odmienionych z gruntu okolicznoci, zapomoc tej samej,,

taniej, obosiecznej, a potpionej w tej chwili przez Ale-

ksandra L, metody rodków i stanów i wyjtkowych

i bezprawnych. Zapewne, w tej chwili trway jeszcze

miodowe miesice Aleksandra I. z Królestwem Polskiem;

sam on niebawem, pod wpywem najfatalniejszych czyn-

ników ujemnych, zbka si i zejdzie z tego pierwotnego,

jedynie trafnego i zdrowego stanowiska, z cik krzywd
dla Królestwa, dla Rosyi, dla samego siebie: — zawsze

jednak niniejsze mdre jego wyrazy, dzi jeszcze podobno

warte s tego, aby wydoby je z niepamici i wywiesi

jako nauczajce wskazanie polityczne.

Po powyszem piknem owiadczeniu zasadniczem,

rozstrzygajcem ju w punkcie gównym podrzdn spraw
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Rupiskiego, reskrypt wchodzi w rozbiór samej materyi

ujawnionych zatargów wociaskich. Monarcha nie za-

myka oczu na sabe i szkodliwe strony dziaalnoci tga
rodzaju prywatnych doradców ludu wiejskiego, lecz pra-

gnie by rzeczywiste ich naduycia karcone byy w nor-

malnej drodze postpowania sdowego. Zarazem przecie,

dostrzegszy w aktach a nadto dowodów wielolicznych

pokrzywdze, doznawanych przez wocian, król uznaje

konieczno » udzielenia im oraz prawnej i zapewnionej

obrony, któr monaby poruczy Prokuratoryi Generalnej

we wszystkich przypadkach, gdzie chopi, wspólnie dzia-

ajc, mog by uwaani, jako gmina, i do ochronienia

ich tym sposobem od potrzeby szukania sobie obroców,

nie tamujc im jednak innych rodków, które powinny im

by zostawione stosownie do artykuu 17 Ustawy Konsty-

tucyjnej, opiewajcego, i: prawo rozciga siv opiek

zaróicno do wszystkich obywateli hez kadnej róknicy

stanu i powoania, czynic wyjtek od tego prawida dla

tych sporów, gdzieby chopi z dóbr narodowych wiedli

spór przeciwko administracyi tyche dóbr, ile e w tako-

wych sprawach Prokuratorya Generalna, bdc z ustawy

swej obowizan broni interesu skarbu, nie mogaby ra-

zem trudni si interesami chopów i zajmowa si tym

sposobem obu stron obron. Zamiarem nareszcie tych

urzdze by powinno oznaczenie, na przypadki tak je-

dnego, jak drugiego rodzaju, osobnej procedury, której

proste i atwe do pojcia przepisy mogyby by dla cho-

pów wskazówk porzdnego i jednostajnego postpowania

w razach, gdzieby szo o uzyskanie sprawiedliwoci na

ich skargi, i razem zabezpieczay ich od niebezpiecze-

stwa, na jakie ich naraa moe niewiadomo i niepe-

wno, w jakiej si znajduj wzgldem godziwych popie-

rania swych praw rodków. Jest tudzie wol Najjaniej-
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«zego Pana, aby przy nowem urzdzeniu sdownictwa

konstytucyjnego miano take wzgld na to, iby chopi

otrzymywali bezstronn, spieszn, atw i niekosztown

sprawiedliwo, a zwaszcza w przypadkach, kiedyby

mieli suszne powody do skarenia si na samowolne pod-

wyszenie ciarów, przez siebie nieprzyjte; niemniej,

aeby administracya dóbr narodowych i inni krajowi urz-

dnicy cile i nieprzestannie czuwali nad tem, iby z je-

dnej strony wszelkie ciemiliwoci i naduycia, którychby

istotnie chopi doznawali, zostay powcignionemi, z dru-

giej za, iby porzdek publiczny nie by na niebezpie-

czestwo wystawionym. Spodziewa si wreszcie Jego Ce-

sarsko-Królewska Mo, i Namiestnik, idc wedle zwykej

sobie roztropnoci i staoci, potrafi podug okolicznoci

uy rodków najprzyzwoitszych i z teraniejszemi Usta-

wami najzgodniejszych, aby liczna klasa rolników nie zo-

staa ogoocon z opieki od Rzdu sobie nalenej i aby

razem, doznajc zbytniego pobaania, nie dawali ucha

podmwianiem karygodnym i nie zachcali si do niebez-

piecznych wykrocze lub nawet do zgubnych obka«.
Wola królewska, wyraona w powyszej odezwie mi-

nistra sekretarza stanu, nadesza do Warszawy d. 1 sier-

pnia 1817 r. Zaskoczya ona widocznie Namiestnika, który

innego spodziewa si rozwizania i silny efekt na nim

wywara. Zostaa przez niego niezwocznie zakomuniko-

wana nie tylko Komisyom Rzdowym sprawiedliwoci,

spraw wewntrznych, skarbu, bezporednio w tej sprawie

zainteresowanym, lecz nawet Komisyi wyzna religijnych

1 owiecenia publicznego, dla wygotowania wniosków, roz

wijajcych wyuszczone w tej odezwie ogólniejsze dezy-

deraty monarchy w zasadniczej materyi zaopiekowania

si obron prawn ludnoci wociaskiej Królestwa. Je-
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dnoczenie rozkaza Zajczek stawi przed siebie osobi-

cie, d. 6 sierpnia t. r., Rupiskie^o, trzymanego dotych-

czas cigle pod obserwacy policyjn, i sam oznajmi mu
ustnie, e odzyskuje pen wolno, nie wzmiankujc je-

dnak ani sowem, i stao si to wbrew wasnej jego woli

namiestnikowskiej i a na skutek interwencyi korony.

VL

Na tern mona na razie poprzesta i zamkn albo

raczej zawiesi niniejsz relacy o przeprawach domoro-

sego »trybuna gminu«. Gdy naprawd nie skoczyy si

one jeszcze w caoci i miay wej nastpnie w nowe

stadyum; lecz z tych dalszych perypetyj i powika gdzie-

indziej zdamy spraw. Na tem miejscu starczy przedsta-

wiony powyej epizod, sam w sobie zamknity a w roz-

licznym wzgldzie nauczajcy. Nauczajcy dwoicie:

i w zem, i w dobrem.

Co tylko tu byo zego, tego nie chowalimy pod

korcem, owszem, dobylimy z ukrycia na wiato dzienne

bez adnych obsonek. Z bya prywata, widoma w po-

stpowaniu interesowanych przeciwników dokuczliwego

obrocy wociaskiego, Wereszczyskich, Linowskich i t. p.:

ale gdzie jej niema? Z bya arbitralno w zarzdze-

niach i propozycyach podbechtanego przez nich Zajczka:

ale jak jej byo unikn, majc czowieka z jego charak-

terem wyniesionego wbrew opinii publicznej na Namiestni

kostwo? Zem przedewszystkiem byo cikie, wadliwe,

poowiczne pooenie oswobodzonych a nieuwaszczonych

wocian: ale gdzie ono podówczas byo lepszem w naj

bliszem dokoa ssiedztwie? W samych, przodujcych

OWA STULECIA. T II. 27
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pod tym wzgldem, Prusiech dopiero w lat kilka potem

podjte zostanie stopniowe a bardzo rónolite uwaszcze-

nie; w Austryi, na nieosobliwych warunkach — a po la-

tach kilkudziesiciu; w Rosyi, na warunkach naogó fatal-

nych — nie wczeniej, jak po upywie niemal pówieku.

Zreszt, adnego oczywicie porównania by nie mogo
w chwili niniejszej pomidzy niezadowalajcym, lecz bd-
cobd ludzkim stanem ówczesnej ludnoci wiejskiej Kró-

lestwa Polskiego, osonionej w pewnej bodaj mierze przez

konstytucy i kodeks cywilny, a okropnym, zgoa bez-

prawnym losem spóczesnym tej samej ludnoci Cesarstwa,

zakutej jeszcze wtedy podawnemu w wizy czystej nie-

woli poddaczej, uciskanej, katowanej, traktowanej jak

proste bydo robocze, niemajcej znikd obrony ani ra-

tunku. Wszak tam w tym samym czasie waciciele

ziemscy rosyjscy, a ród nich najpierwsi dygnitarze pa-
stwowi, chopów swoich bezkarnie zaknutowywali na

mier, rozsprzedawali na cztery wiatry ojca, matk
i dzieci chopskie, przehandlowywali swój ywy towar

chopski na rekruta wedle urzdowej taryfy, karmili

szczenita gocze piersi chopek swoich. Wszak z zapa-

dych wsi wewntrznych gubernii rosyjskich raz po raz

zjawiali si w Warszawie i pukali do paacu Belweder-

skiego, u W. Ks. Konstantego, zbiedzeni piechurowie (cho-

doki) wociascy rosyjscy, wysyani przez swoje gminy

z rozpaczliw skarg a tak daleko, do polskiej stolicy,

bo wiedzieli, e na caej przestrzeni ogromnego imperyum

chop jest tylko »dusz « rewizyjn, a jedynie w konstytu-

cyjnem Królestwie Polskiem jest zawsze czowiekiem,

yjcym pod opiek prawa obowizujcego i instytucyi

ustawodawczych.

Owó w tem mianowicie tkwio dobro, stykajce si

tutaj wszdy ze zem i bdce pewn przynajmniej
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a zgoa niemaowan przeciw niemu ochron i antydo-

tem. Byy instytucye samoistne Królestwa, odpowiadajce

samorodnej jego kulturze, a nie brako ludzi wcielajcych

je godnie we waciwym tej kulturze duchu prawnym

i postpowym. By wic coprawda Rupiski skazany nie-

susznym wyrokiem kryminalnym: lecz rehabilitowany

sprawiedliwem orzeczeniem kasacyjnem polskiem. By
odepchnity ze swemi daniami przez naddzierawców^

podinspektorów, inspektorów: lecz wysuchany przez mini-

steryum skarbu i jego wadze polskie. By przeladowany

przez Linowskiego, Szaniawskiego, Zajczka: lecz wzity

w obron przez Komisy indagacyjn, ministrów sprawie-

dliwoci, spraw wewntrznych, ministra sekretarza stanu,

polskich. Tdy, normaln rzeczy kolej, prostowane byy
bdy i krzywdy dorane, a móg i niezawodnie ulegby

sprostowaniu bd i krzywda zasadnicza w ogólnej spra-

wie wociaskiej — gdyby sama owa samoistno urz-

dze ustawodawczych Królestwa nie zostaa niebawem

zwichnit, a wreszcie zburzon ze szcztem.

e tak si ostatecznie stao, czyli na tem stracio

samo tylko Królestwo, czyli nie stracia równie i Ro-

sya? Czyli Aleksander I, wydajc wiate reskrypty dla

Królestwa pod natchnieniem Sobolewskiego, nie by in-

nym, nie by lepszym, ni wydajc pod natchnieniem

Arakczejewa reakcyjne ukazy dla Cesarstwa? Czyli nie

by on innym, lepszym ni kiedykolwiek, w niniejszym

wanie, jak si orzeko, okresie miodowym, a waciwie
po prostu tylko legalnym, swego stosunku do Polski ? Czy-

li legalny stosunek Rosyi do samoistnie, wedle przyro-

dzonych praw i potrzeb swojej odrbnej kultury, zago-

spodarowanego u siebie Królestwa Polskiego nie by jedy-

nem obustronnie podanem, jedynem cywilizacyjnie do-

puszczalnem i moliwem rozwizaniem zagadnienia polsko-

27*
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rosyjskiego? Odpowied na te doniose pytania nie moe
by wtpliw ze stanowiska najogólniejszego: ale dobrze

sprawdzi je równie cakiem namacalnie na przyka-

dach konkretnych, choby na tak drobnym, a tembardziej

nauczajcym, jak sprawa naszego »trybuna gminu «.



PIERWSZY „SYONISTA" POLSKI

I.

W grudniu 1821 r. t. zw. czarny gabinet perlustra-

cyjny, funkcyonujcy w Warszawie przy kancelaryi szefa

sztabu W. Ksicia Konstantego, generaa Kuruty, i pod

fachowym kierunkiem pukownika Segtyskiego, trudnicy

si dniem i noc otwieraniem, a w razie potrzeby i kon-

fiskat korespondencyi prywatnej, przyciodzcej na po-

czt warszawsk, pociwyci dwa listy w jzyku hebraj-

skim, adresowane z Turcyi do zamieszkaego w Warsza-

wie yda. Listy te od pierwszego rzutu oka wzbudziy

podejrzenie czujnego urzdu perlustracyjnego ju ze wzgldu
na miejsce, skd pochodziy. Dostarczone zaraz przez

czarny gabinet do biura komisarza cesarskiego, senatora

Nowosiicowa, przetómaczone tam, nieumiejtnie zreszt

i wadliwie, zapewne przez uywanego zazwyczaj do po-

dobnych czynnoci ówczesnego cenzora ksiek hebraj-

skich, Tugendholda, po oficyalnem powiadczeniu cisoci
przekadu przez urzdnika tego biura, Bajkowa, dla któ-

rego oczywicie hebrajszczyzna bya du grec, zostay one
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w wersyi frj,ncuskiej, wraz z obciajcym komentarzem

Nowosilcowa, przedstawione W. Ksiciu Konstantemu. Po-

dana w przekadzie zawarto tych listów do tego stopnia

wzbudzia podejrzliwo W. Ksicia, e wystosowa on na-

tycimiast osobicie nastpujc z tego powodu »zapisk

poufn i tajn« na rce Aleksandra I do Petersburga:

»Tymi dniami dostarczone mi zostay dwa listy z Kon-

stantynopola pod adresem pewnego yda, mieszkaca

Warszawy. Z treci ich, któr przy niniejszem w kopii

(t. j. w przekadzie i streszczeniu francuskiem oryginau

hebrajskiego) zaczam, wynika, e byy one pisane przez

osob tej narodowoci, speniajc pospou z czterema in-

nemi jak misy w Ziemi witej. Wyrazy, podkrelone

w drugim z tych listów zdaj si wskazywa, e emisa-

ryusz (missionnaire) wywiza si ze swego poselstwa

(legation) podug yczenia swoich mocodawców (commet-

tants)^ i e ywi on podobno nadziej odbudowania Jero-

zolimy i zaoenia tam nowego pastwa. Skoro tylko Izrae-

lita, bdcy autorem tego listu, stanie tylko na ziemi pol-

skiej, rozka natychmiast aresztowa go wraz z jego pa-

pierami, które moe dostarcz wskazówek wzgldem jego

towarzyszów, utrzymujcych z nim stosunki w Odessie*.

Do powyszego doniesienia wielkoksicego do-
czone byy w lichym, a w kilku miejscach tendencyjnie

faszujcym przekadzie francuskim, owe dwa intercepto-

wane listy. Osobliwsze to byy te dwa dokumenty dowo-

dowe, w których dowiadczona rka czarnego gabinetu

domylnie wyczua, a wytrawny wch Nowosilcowa wy-

ranie ju zwietrzy ukryt zbrodni stanu tak donios

i niebezpieczn, i dla zabieenia jej okazao si koniecz-

nem poruszy a W. Ksicia Cesarzewicza we wasnej

osobie i zaniepokoi samego monarch.

W pierwszym z tych listów, datowanym z Konstan-
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tynopola w kocu wrzenia 1821 r., stary yd, Salomon

Poski, donosi swemu ziciowi, Józefowi, zamieszkaemu

i handlujcemu w Warszawie, o odbytej pomylnie piel-

grzymce do Palestyny i uprzedza go o swym rychym
powrocie do kraju. » Oddalony od Ciebie, tutaj w miecie

Konstantynopolu — pisa Poski zwyczajnym namaszczo-

nym i kwiecistym stylem oryentalnym — modl si o po-

kój dla Ciebie, zicia mego. Boego ulubieca, uczonego,

przesawnego, bogatego, którego wielebne imi jest Józef,

oraz dla Twej maonki, córy mojej, niewiasty cnotliwej,

bogobojnej, której piknobrzmice imi jest Jutta, jakote

dla wszystkiego potomstwa, jakie wyszo z jej ona«. Opo-

wiada nastpnie o swojej podróy po Ziemi witej, gdzie

dziki oczywistej opiece nieba mnogich okrutnych uszed

niebezpieczestw, i skd obecnie do szczliwego wybiera

si powrotu, w towarzystwie innych, napotkanych po dro-

dze, prawowiernych pielgrzymów. To ostatnie sowo zo-

stao w przekadzie urzdu perlustracyjnego zamienione

bez trudu na »misyonarzy«, z czego znowu baczny No-

wosilcow w lot zrobi podejrzanych emisaryuszów polity-

cznych. W tyme licie znajdowaa si cytacya biblijna,

»Kto sieje ze zami, ten ze piewem zbiera bdzie «, która

równie, jako wysoce podejrzana, zostaa podkrelon
w posanym do Petersburga przekadzie urzdowym, z czego

jawnie okazuje si, i czarny gabinet warszawski duo
lepiej zna si na otwieraniu listów, ni nie tylko na Sta-

rym Testamencie, lecz nawet na Ewangelii, gdzie, jak wia-

domo, ten werset biblijny we wzniosej odnajduje si pa-

rafrazie.

Drugi list pochwycony, datowany z Odessy w po

cztku listopada t. r., wyda si jeszcze daleko niebezpie-

czniejszym. Poski, zatrzymany duej, ni przypuszcza,

w stolicy tureckiej i bdc z tego powodu w potrzebie
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pieninej, prosi swego zicia w tem drugiem pimie

o przysanie 50 dukatów na drog powrotn, obsypujc

go za to jeszcze szczodrzej wietnymi epitetami oryental-

nymi, tytuujc go »panem i ksiciem«, co oczywicie zo-

stao skrupulatnie podkrelone przez czarny gabinet, jako

szczegó wysokiego znaczenia politycznego. Podobnie pod-

krelon zostaa dalsza wzmianka w tyme licie o » czte-

rech innych pielgrzymach — awansowanych znowu

w tumaczeniu na emisaryuszów — z których jeden ro

dem z Wilna « przybyych razem z Poskim z Ziemi

witej do Odessy. Ale najwicej da do mylenia mdrym
gowom perlustratorów i pozwoli w caym blasku zaja-

nie gbokiej przenikliwoci Nowosilcowa nastpujcy
ustp kocowy niniejszego pisma. Zapewnia tu mianowi-

cie Poski swego zicia ani mniej ani wicej jak tylko,

»i nowiny, jakie on przynosi (z Ziemi witej), odrodz

nadzieje i rado w sercu prawowiernych; królestwo na-

rodu (ydowskiego) nie jest ju dalekiem, a modzie Je-

rozolimy i jej mieszkacy pomog do odbudowania Syonu«.

Zwyky miertelnik dostrzegby w tem wszystkiem

rzeczy bardzo zwyczajne: ciemnego, ortodoksyjnego yda
polskiego, pospolitego stanu, maego o wiecie pojcia, ar-

liwej nabonoci, odbywajcego pielgrzymk do Palestyny,

na podobiestwo tysica innych, odbywanych od czasów

niepamitnych, i pocieszajcego siebie i swych wspówy-

znawców zapowiedzi przyjcia Mesyasza i wskrzeszenia

Jerozolimy, powtarzan równie od lat niepamitnych

w codziennych modach ydowskich pra\vem uwiconej

trdycyi religijnej. Ale w czarnym gabinecie Kuruty i biu-

rze komisarskiem Nowosilcowa nie dano si uudzi ta-

kimi niepokanymi pozorami, lecz acno wytropiono ukryt

poza niemi intryg polityczn cakiem powanego zakroju,

zagraajc bezpieczestwu pastwa i wkraczajc nawet



— 425 —

do dziedziny wielkich, aktualnych podówczas spraw po-

wszechnej polityki europejskiej. Chodzio tu mianowicie

najwidoczniej o tajne sprzysienie ydów polskich i ro-

syjskich celem przywrócenia pastwa ydowskiego w Pa-

lestynie przy pomocy padyszacha, panujcego sutana

Mahmuda II. Stary yd kapotowy, Salomon Poski, pod

mask pobonego pielgrzyma, by najwidoczniej jednym

z agentów tego sprzysienia, rozgazionego zarówno

w Królestwie Polskiem, jakote w guberniach zachodnich

Cesarstwa z siedliskiem w Wilnie i nad morzem Czarnem

z siedliskiem w Odessie. Jasnem za byo, e wobec po-

dobnych, ze wszech miar niepokojcych knowa konspi-

racyjnych, naleao ima si corychlej jaknajostrzejszycb

rodków zapobiegawczych, poczynajc od uwizienia sa-

mego skompromitowanego eraisaryusza. Poskiego, po-

chwycenia jego papierów spiskowych i przeprowadzenia

z nim w cisej tajemnicy nagego i surowego ledztwa.

Aby zrozumie, jakim sposobem oczywiste brednie

tego rodzaju mogy nie tylko wylgn si w zawodowej

imaginacyi szpiegowskiej czarnego gabinetu warszawskiego

i w mózgu takiego specyalisty od sprzysie politycznych

i poszukiwa ledczych, jakim by Nowosilcow, lecz w rze-

czywistoci byy brane na seryo przez W. Ksicia Kon-

stantego i Cesarza Aleksandra L, naley uprzytomni so-

bie wyjtkow natur ówczesnego przesilenia wschodniego.

Wiosn tego 1821 r. by nastpi wybuch powstaczy

w ksistwach naddunajskich pod wodz Ypsilantiego.

W cigu nastpnych miesicy, latem i jesieni t. r., po-

wstanie ogarno Grecy. Poowa Turcyi europejskiej sta-

na w pomieniach. Owó Aleksander I. mia pierwotnie

rk w tajnych robotach przygotowawczych do tego gwa-

townego wybuchu. Sam Ypsilanti poprzednio przy jego
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suy boku, od niego odbiera wskazówki i podniet; pod

jego te skrzydem opiekuczem powstaa ongi na ziemi

rosyjskiej, osiedliwszy si mianowicie w Odessie, kwatera

gówna tajnej organizacyi Heteryi greckiej, rozsnuwajc

std sie spiskow po w^szystkici niemal dzierawaci tu-

reckich. Byo to przygotowanie do wielkiej zaczepnej

akcyi polityczno-wojennaj, z jak pierwotnie nosi si Ale

ksander, i która miaa doprowadzi do zniweczenia Porty,

wyparcia Turków z Europy i ostatecznego rozwizania

sprawy wschodniej pod hegemoni rosyjsk. Kiedy w na

stpnym czasie, na skutek rozlicznych, nadzwyczaj skom-

plikowanych okolicznoci niepomylnych, cesarz zawróci

na drog zachowawczo-reakcyjn w swej polityce we-

wntrznej i zagranicznej, wycofujc si, doranie przynaj-

mniej, z tej tak rozlegle planowanej akcyi wschodniej,

zosta on teraz niemile zaskoczony przez niniejsze nie-

wczesne wystpienie Ypsilantiego i zwizane z niem do

niose wypadki greckie. Byy mu one obecnie pod kadym
wzgldem nie na rk, przyszy w chwili, kiedy on do

dziaa stanowczych na Wschodzie by niezdolny, a otwie-

ray natomiast wolne pole wspózawodniczcej interwen-

cyi mocarstw zachodnich, przedewszystkiem^ za Anglii,

zabierajcej si do zeskamotowania na rzecz swoj wy-

nikego przesilenia sprawy wschodniej wogóle a greckiej

w szczególnoci.

W takiem pooeniu krytycznem podejrzliwo Ale-

ksandra z samej natury rzeczy do najwyszego zaostrzya

si stopnia. Gotów on by widzie niebezpieczestwo wsz-
dzie, a nawet ze strony ydowskiej. Czemu ydzi, któ-

rych emancypacya wtedy wanie podejmowan bya
w Anglii, nie mieliby zosta uyci przez Angli, jak ongi

przez Napoleona podczas wielkiego ydowskiego Sanhe-

drynu paryskiego, dla powszechniejszych celów politycz-
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nych, a mianowicie, jak w danym wypadku, dla oddania

usug Turcyi przeciw Rosyi? Czemu, pozyskani widokami

odbudowania pastwa ydowskiego pod protektoratem tu-

reckim, a obficie rozsiani po guberniach zachodnich i po-

udniowych imperyum rosyjskiego i w Królestwie Polskiem

nie mieliby zosta uyci do obszernej organizacyi tajnej,

skierowanej przeciw Rosyi, a zerodkowanej w tej samej

Odessie, gdzie przed kilku zaledwo laty organizowani byli

przez samego Aleksandra przeciw Turcyi heteryci greccy,

pozyskani widokami odbudowania pastwa greckiego pod pro-

tektoratem rosyjskim? Tembardziej zreszt podobne obawy

nastrcza si mogy Aleksandrowi, e on sam, przed niewielu

laty, w przededniu wyprawy moskiewskiej Napoleona, zapo-

moc nadzwyczaj zrcznego potajemnego manewru, a mia-

nowicie przez nacisk wywarty na wszechwadnym ród
chasydów ydowskim cudotwórcy, Sznejerze Zelmanie,

z Ldów, by pozyska sobie w ydach litewskich a po

czci i polskich, oddane i szacowne narzdzie szpiegow-

skie przeciw Napoleonowi i Ksistwu Warszawskiemu.

Tym sposobem wyjtkowo spóczesnej sytuacyi politycz-

nej a przedewszystkiem w^ewntrzna wiadomo wasnych
uprzednich robót podziemnych, czynic Aleksandra podej-

rzliwym a do strachliwej, atwowiernej- przesady, nada-

waa dopiero waciwe znaczenie i pitno caej mizernej

sprawie niniejszej. Tak stao si moliwem, e ta sprawa

biednego yda, Poskiego, wyrosa na istn spraw stanu,

traktowan" cakiem powanie w Warszawie i w Peters-

burgu i nie tylko zapeniajc obszerne fascykuy ledcze

w archiw^ach rzdowych warszawskich, lecz reprezento-

wan równie, pod postaci obfitych akt sekretnych, wród
najdoniolejszych dokumentów wojskowo-politycznych, prze-

chowywanych po dzi dzie w archiwum Sztabu Gene-

ralnego w Petersburgu.
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II.

Tymczasem nieborak Salomon Poski, Bogu ducha

winien, peen uciechy z odbytego fortunnie, zbawiennego

dla duszy prawowiernej pielgrzymstwa, rad corychlej zna-

le si w domu u swoich i za stoem szabasowym u córki

lub w dzielnicowej swej bónicy warszawskiej rozpowia-

da o zamorskich przygodach i cudach, a zgoa niewia-

dom, jaka rola powana przypada mu w wielkiej poli-

tyce midzynarodowej, opatrzony porzdnym paszportem

gubernatora wojennego odesskiego, hr. Langerona, wyru-

szy z Odessy na biedce ydowskiej do Warszawy, gdzie

stan 27 grudnia 1821 r.

Tutaj natychmiast, po przybyciu na rogatk war-

szawsk, zosta aresztowany z rozkazu W. Ksicia Kon-

stantego i zamknity w najcilejszym sekrecie, pod okiem

samego W. Ksicia, w paacu Brtihlowskim, gdzie zazwy-

czaj najgówniejsi tylko i najtajniejsi przestpcy stanu

chowani byli. Zabrano mu wszystkie papiery, jakie mia
przy sobie. Poów by nadspodzianie obfity, byo tego

sporo, 61 sztuk listów, pisanych bd w jzyku hebraj-

skim, bd w argonie ydowskim. Zajto si niezwocznie

w biurze Nowosilcowa ich tumaczeniem, pod kierunkiem

rzeczoznawcy Bajkowa, i cay ten rozlegy nowy materyat

dowodowy, po czci w dosownym przekadzie francuskim

po czci w starannem streszczeniu, ze skrupulatnem wsz-
dzie podkreleniem ustpów podejrzanych, wyprawiono zno-

wu do Petersburga do wiadomoci osobistej Aleksandra I.

Nie bya to jednak lektura, godna przyku cakowi

cie uwag cesarza i króla. Autorowie tych listów nazy-

wali si: Dawid i jego maonka Basia -Zelda, Berek-Bo-

ruch, Ruchla Chaimowa, Lejbka Kohen, Icek Arja, Dwojra

Szmulowa i t. d. Adresaci nosili podobne, niezbyt dwi-
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czne nazwiska, albo raczej imiona, gdy wikszo pospo-

lita ówczesnej ubogiej ludnoci ydowskiej w Królestwie

Polskiem nie posiadaa jeszcze nazwisk familijnych. Ni-

niejsza za, schwycona przy Poskim korespondencya,

niemal w caoci pochodzia z warstw uboszych miejsco-

wego pospólstwa ydowskiego. Byy to prawie wycznie
listy czysto prywatne, powierzone Poskiemu na wyjez-

dnem z Palestyny przez przebywajcych tam na piel-

grzymce ydów polskich, adresow^ane do ich rodzin w Kró

lestwie. Tre ich stanowiy te z reguy doniesienia, zle-

cenia, pozdrowienia rodzinne, wiadomoci lub zapytania

o zdrowiu, o lubach, narodzinach i zgonach, bogosa

wiestwa dla dzieci i wnuków i t. p. Pisane byy prawie

wszystkie te listy przez ludzi bardzo biednych i bardzo

nabonych, przewanie starych, z których cz nawet,

zamknwszy rachunki z ndznem swem yciem dotych-

czasowem i dowlókszy si o uzbieranym groszu do Ziemi

witej, mylaa ju tylko o tem, jakby tam umrze bo-

gobojnie, a jeszcze przed pochowaniem na cmentarzysku

biblijnem, przez mi Bogu zasug pielgrzymiego swego

czynu, tem snadniej wród tych miejsc powiconych wy-

modli ask nieba na gowy pozostaych w kraju dzieci.

Tak bya gówna osnowa i nastrój tej, zabranej Po-
skiemu, osobliwszej poczty polsko-palestyskiej, której nie-

podobna odczytywa bez wspóczucia, w której wszdzie

zna bied, ciemnot, strapienie, zna poziom duchowy

niezmiernie may, ciasny, zacofany, ale przynajmniej w pe-

wnej czci niezbrukany zwyczajn handlujcemu ydow-
stwu nieuniknion plag »interesu*, zwolniony, oczyszczony

przynajmniej napoy, bo niezupenie jeszcze, z brudu co-

dziennej, cikiej troski zarobkowej i pogoni za chlebem

powszednim, zna natomiast dwie górujce, wysze cechy

psychiczne: gbokie przywizanie rodzinne, gbokie uczu-
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cie religijne. To te w tych kilkudziesiciu pismach mie-

ci si wcale ciekawy materya kulturalno -dziejowy do

bytowania mas ydowskich w Królestwie Polskiem w po-

cztkach XIX stulecia, do sfery stosunków tak blizkich

powszechnoci ycia spoecznego kraju, bezporednio z ni
stycznych, a przecie tak od nich dalekich, oddzielonych

murem chiskim, jakgdyby rozgrywajcych si w innym

zgoa przestrzennym wymiarze, stosunków zreszt tak

mao od owego czasu zmienionych i poprawionych, i pod

tyloma wzgldami tak bardzo podobnych do opakanego

obrazu ndzy i ciemnoty, jaki dzisiaj jeszcze, na oczach

naszych, wystawia ogromna wikszo ludnoci ydow-
skiej miast i miasteczek polskich.

Jednakowo wród powyszej, pochwyconej przy

Poskim korespondencyi ydowskiej, obok rzeczy czysto

prywatnej natury, znalazo si kilka pism, wyrónionych

osobno przez perlustratorów i Nowosilcowa, a zasuguj-

cych na uwag z tego wzgldu, i rzucay one pewne

wiato na wewntrzn organizacy ówczesn ydów pol-

skich w dziedzinie dobroczynno-religijnej wogóle, a piel-

grzymstwa palestyskiego w szczególnoci. Organizacya

ta, istniejca od wieków, bya cile poufna, samej tylko

spoecznoci ydowskiej wiadoma i przez ni samoistnie

sankcyonowana i prowadzona, dziaajc zreszt równole-

gle i cznie z jawn wadz kahaln, uznawan przez

rzd krajowy. Polegaa ona — a waciwie polega dotych-

czas, gdy, w pewnej przynajmniej mierze, nie przestaje

funcyonowa do dzi dnia— na tem, e przeoeni bractw

dobroczynnych oraz jamunicy Ziemi witej, mianowani

przez kad gmin ydowsk w Królestwie, zbierali datki

dobrowolne na utrzymywanie ubogich pielgrzymów y-
dowskich w Palestynie oraz niektórych tamecznych insty-

tucyi religijnych.
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Ogól tych funduszów skadkowych na Królestwo

kierowany by na rce gównego jamunika w Warsza-

w Warszawie, którym podówczas, w 1821 r., by niejaki

Szloma Eiger; obok niego gówny wpyw na rozkad i dy-

spozycy tych datków mia wtedy wybitny yd warszaw-

ski, jeden z przeoonych gminy tutejszej, niejaki Berek-

Szmul, t. j. waciwie Berek Szmulowicz, syn synnego

bankiera Stanisawa Augusta, Szmula Jakubowicza, sam

czynny jako liwerant wojsk polskich w poprzedniej dobie

Ksistwa Warszawskiego, obecnie za, dziki znacznemu

majtkowi swemu i stosunkom, odgrywajcy rol kiero-

wnicz wród ówczesnych ydów Królestwa i uczestni-

czcy osobicie w rozlicznych doniolejszych rokowaniach,

prowadzonych ich imieniem z Nowosilcowem, W. Ksiciem

Konstantym i Aleksandrem I. Powysze fundusze skad-

kowe wyprawiane byy corocznie z Warszawy do Pale-

styny przez umylnego »posa publicznego«, cho byway
te oprócz tego ekspedyowane w pomniejszych kwotach

przez nadarzajce si okazye, ze strony gmin i osób po-

szczególnych. Rozrzdzanie caoci funduszów tego ro-

dzaju, stosunkowo do znacznych, napywajcych od lu-

dnoci ydowskiej wszystkich krajów Europy, Afryki

i Azy i — w Ameryce wtedy ydów prawie nie byo —
spoczywao w rku naczelnego zboru rozdawniczego w Je-

rozolimie, zoonego z przedstaw^icieli obieranych przez

wszystkie gminy palestyskie, po dwóch z kadej. Na
czele tego zboru stali w 1821 r. trzej czonkowie przeo

estwa gminy jerozolimskiej, Salomon, syn Abrahama-

Abla, Menachem-Nachum, syn Abrahama, Metariahu, syn

Aleksandra-Sendera; skarbnikiem gównym by Abraham-

Salomon, syn Jelada, lewita. ydzi polscy, którzy licze-

bnie zajmowali miejsce powane wród przybywajcej

corocznie do Palestyny rzeszy pielgrzymiej — w tyme



— 432 —

;

roku rachowano ich tu okoo 500 podug obliczenia Po-
skiego — a zarazem znaczny mieli udzia w zasilaniu

funduszów skadkowych, nie byli zadowoleni z czynnoci

zboru rozdawniczego, uskarali si na stronno przy re-

partycyi zasików, na uprzywilejowanie pielgrzymów in-

nych narodowoci, a nawet na nieprawne uytkowanie

okadek na potrzeby lokalne gminy jerozolimskiej. Doma-

gali si te reorganizacyi tego zboru, wzmocnienia jego

skadu do liczby siedmiu czonków^ naczelnych zamiast

trzech, i odwoywali si w tej mierze z Jerozolimy a
wprost do Warszawy do owego Berka - Szmula, któremu,

z tytuu jego stanowiska w gminie warszawskiej i w organi-

zacyi jamuniczej Królestwa przysugiwao prawo ingeren

<3yi bezporedniej do urzdze rozdawniczych palestyskich.

Zreszt ydzi polscy mieli w samej Jerozolimie

«wego wasnego rabina krajowego; by nim podówczas

Monachem-Mendel Boruchowicz. Pozbawieni byli natomiast

ju od bardzo dawna swojej wasnej synagogi obrzdku

niemiecko-polskiego, która podczas rozruchów w Jerozoli-

mie, jeszcze w pocztku XVIIL wieku, bya ulega zbu-

rzeniu, a na skutek surowych zakazów^ sutaskich odtd

restaurowan by nie moga; byli tedy zmuszeni bd
zbiera si w prywatnych domach modlitwy, bd te,

z najwiksz niechci, korzysta z bónicy le przez

nich widzianego obrzdku sefardyjskiego, t. j. hiszpa-

skiego. Owó obecnie wanie, w 1821 r., po usilnych sta-

raniach w Konstantynopolu, uzyskali nareszcie odwoanie

tamtych zakazów i zezwolenie sutaskie na odbudowanie

i otwarcie tej swojej zburzonej synagogi jerozolimskiej.

Z tego powodu teraz, za porednictwem Poskiego, ów

rabin polski w Jerozolimie, Monachem-Mendel, zwróci si

do monego Berka -Szmula do Warszawy, wzywajc go

•do zarzdzenia skadek w Królestwie na koszta budowy
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i opatrzenia tej synagogi. W obszernem pimie, powiad-

czonem nadto przez starszych gminy jerozolimskiej, do-

nosi on z ca górn retoryk biblijn, i »dziki Panu,

który obra sobie i upodoba Jeruzalem*, udao si otrzy-

ma »odwoanie przykaza Króla (t. j. sutana) i przy-

wróci koron, czyli odbudowa synagog, któr zbezcze-

cili barbarzycy i zniszczyli nieprzyjaciele «; odzywa si

tedy do rodaków swoich, pobonych synów Izraela w War-

szawie i Królestwie Polskiem, za których on wznosi mo-

dy »przy murze pónocnym Tronu Niebieskiego, na gro-

bach witych przodków naszych, praojców wiata, praw-

dziwych proroków, mów Wielkiego Zgromadzenia, matki

naszej Racheli, cnotliwego Szymona i innych sprawiedli-

wych i bogobojnych tanaitów«; odzywa si imieniem

•witego miasta Jeruzalem, które oby niebawnie odbudo-

wanem byo«; i nawoywa ich gorco, »iby byli silni

i odwani «, iby pomogli »przywróci Koron do dawnej

wietnoci... Takie s sowa przyjaciela waszego, który

oczekuje od was wiadomoci i modli si za was w Jero-

zolimie, bdcej bram Nieba«. Oznaczao to wszystko

w jzyku zwyczajnym nic innego, jak tylko po prostu pro-

b rabinowsk do bogatych wspówyznawców i ziomków

o skadki na skromn zreszt bónic w dzielnicy polsko-

ydowskiej w Jerozolimie. Ale acno zgadn, jak bogate

niwo w tych zwrotach konspiracyjnych, zapoyczonych

ywcem z psalmów Dawidowych i pism proroków, w tych

wzmiankach buntowniczych o »królu«, »koronie«, •odbudo-

waniu «, znalaza sobie gboka przenikliwo duchów led-

czych warszawskich i najcelniejszego z nich, Nowosilcowa.

W rzeczy samej, W. Ks. Konstanty, po pierwszem

wejrzeniu skonny raczej zbagatelizowa ca t dziwn
afer i uwolni Poskiego, uzna przecie za niezbdne

y.asign wprzódy opinii rzeczoznawczej Nowosilcowa.

OWA STULECIA T. I!. 28
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Owó Nowosilcow, wprost przeciwnie, postanowi nie wy-

puci tak atwo z rki ani Poskiego ani gratki tak

szczególnej, jak jego sprawca. Drobiazgowo przestudyo-

wawszy ca powysz, zabran Poskiemu koresponden-

cy, nie omieszka on wycign z niej naleytyci wnio-

sków oskarycielskich i podzieli si nimi z monarch.

»Zbiór tych listów — pisa on do Aleksandra w pocztku

marca 1822 r. — zdaje si udowadnia, i pomidzy y-
dami rozproszonymi ród wszystkich narodów, istnieje ro-^

dzaj rzdu tajnego, zoonego z rabinów, jamuników
Ziemi witej, przeoonych, rozdawników miejskich i t. d.

Do tych wadz przyczaj si bogaci ydzi rozlicznych

krajów, którym nadawany bywa tytu ksit Izraela....

Wydaje si by niezawodnem, e od niejakiego czasu roz-

budzio si przywizanie ydów do dawnej ich ojczyzny,,

e oni buduj tam synagog, e modl si na grobach

witych proroków, e uwaaj za szczcie umrze
w Ziemi witej. Tam ma ukaza si Mesyasz. Tam te.

udaj si oni tumnie, powodowani uczuciem dewocyi,.

która poczyna stawa si powszechn; ci za, którzy tam

si nie udaj, przykadaj si przez zasiki i subskrypcye do

utrzymania przebywajcych tam osób i zakadów dobro-

czynnych tamecznych... Wynika std, e ze wszystkich

krajów odpywa wiele pienidzy do Palestyny, najwicej

za z tych krajów, gdzie znajduje si najliczniejsza lud-

no ydowska; e ten lud, majc oczy nieustannie zwró-

cone ku Ziemi witej, staje si bardziej obcym zamie-

szkaemu przez siebie krajowi i bardziej niekarnym; e
wreszcie ydzi nosz si z tajnym projektem utworzenia

znowu narodu. Co waniejsza, tym sposobem tw^orz si

w Azyi tajni wywiadowcy we wszystkich krajach Eu-

ropy, którzy w danej chwili mog sta si szpiegami, nie-

dajcymi si pochwyci. Obecnie ydzi zdaj si by bar-



- 435 —

dzo yczliwie usposobieni dla Turków, jako posiadaczów

Ziemi witej, bdcej przedmiotem ich pragnie. Twier-

dz oni, e sutan pozwoli im odbudowa ich synagogi

i e zapacili za t dyspens. Tym sposobem wic ydzi

wszelkiej narodowoci, a midzy nimi i polscy, znajdujcy

si w Palestynie w znacznej liczbie, traktowali z rzdem
tureckim na wasn rk i bez adnej interwencyi wa-

ciwego swego rzdu, pod którym yj. To szczególniejsze

przywizanie, okazywane przez ydów Turkom, od któ-

rych spodziewaj si przywrócenia swej ojczyzny, jest

bardzo blizkiem pewnego rodzaju niewiernoci wzgldem

monarchy ich kraju rodzinnego i mogoby, na wypadek

pewnych okolicznoci ewentualnych, zamieni si na

zdrad. W Odesie znajduje si 2000 ydów, utrzymuj-

cych sta korespondency ze wspieranymi przez nich

ydami w Palestynie, a zapewne te z ydami, zamie-

szkaymi w Konstantynopolu, którzy su za poredni-

ków. Czyli nie naley przewidywa, e tych 2000 y-
dów stanowi bdzie niebezpieczn armi szpiegów,

w okolicznociach, kiedy mieliby okazy sprzedawa swoje

usugi Turkom ?«

Ta nadzwyczaj charakterystyczna denuncyacya No-

wosilcowa nabiera dopiero waciwego smaku w wietle

jego wasnych, najpoufniejszych stosunków osobistych

z oskaranymi przez niego przed monarch ydami.

W istocie, Nowosilcow oddawna ju, a zwaszcza odkd
obj wpywowe stanowisko komisarza cesarskiego w War-

szawie, sprzedawa si systematycznie ydom tutejszym

za wszelkiego rodzaju usugi natury publicznej i prywat-

nej, a nawet wprost zmusza ich, wyzyskujc to swoje

stanowisko, do opacania mu si bd pojedynczo od wi-

kszych przedsibiorstw, bd zbiorowo od spraw doniolej-

szych, obchodzcych ogó ydowstwa polskiego. Tak wic
28*
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grube wycisn kwoty z ydów Królestwa Polskiego, za-

raz w pocztku jego istnienia, za uchylenie grocego im

zakazu pdzenia i wyszynku wódki; wydoi gruntownie

ydów miasta Warszawy za pomoc w sprawie zakazu

przemieszkiwania i handlowania na pryncypalnyeh ulicach;

uly porzdnie kiesy ydom litewskim za poparcie w spra-

wie rekrutacyi ydowskiej na Litwie i t. d. W mieszkaniu

Nowosilcowa we Prascati staymi i mile widzianymi go-

mi byli synowie Izraela, przychodzcy tutaj z przymu-

sow danin; zjawia si tu regularnie z nieuniknionym

dla senatora kubanem ten sam Berek -Szmul, o którym

tyle byo mowy w inkryminowanej korespondencyi pale-

styskiej; przybywa z daleka rabin grodzieski Mordka

Lejbkowicz z brzczcym dla senatora wyrazem szacunku

od swoich wspówyznawców na Litwie, przesuwali si co-

raz inni interesanci kapotowi, stanowicy jedn z gów-
nych pozycyi przychodowych prywatnego senatorskiego

budetu.

Wszelako Nowosilcow nalea do tych wielkich mi-

strzów korupcyi, co to, wedle, mdrej zasady dowiadczo-

nego w tych rzeczach Talleyranda, wprawdzie sprzedaj

si, ale nie daj si kupowa. Bra on tedy od ydów
pienidze zawsze, lecz niekiedy tylko, gdy mu z tem byo
wygodnie, oddawa im za to wymówion przy przekup-

stwie usug; w przeciwnym razie umia najspokojniej

obdarszy ich po przyjacielsku, wystrychn ich potem

na dudków, a nawet w sekrecie dotkliwie im dopiec. Do-

wiadczy tego np. midzy innymi wspomniany rabin gro-

dzieski. Mordka Lejbkowicz, który, wypaciwszy Nowosil-

cowowi na stó 20 tysicy dukatów od ydów litewskich

za przyrzeczone niechybne uwolnienie od rekrutacyi, ku

srogiemu swemu umartwieniu dowiedzia si po niewcza-

sie o zapadym ju nieodwoalnie ukazie rekrutacyjnym,
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a od Nowosilcowa, zamiast zwrotu wyudzonych dukatów,

otrzyma tylko ubolewajce zapewnienie, i jego zapiska

wstawiennicza niestety przysza troch zapóno. Tak wic
i w danym wypadku, Nowosilcow, z wszechstronnoci

wielkiego statysty-apownika, obawiajc si jedn rk na

pienidzach ydowskich, nie waha si drug nakreli

powyszego przeciw ydom operatu denuncyacyjnego dla

Aleksandra I. Najprawdopodobniej zreszt mia on równo-

czenie na widoku wydoby wkocu tym sposobem, wza-

mian za ubicie przez siebie tej przez siebie rozmylnie

rozdymanej sprawy, odpowiedniego sowitego odszkodowa-

nia od zainteresowanych w niej bogatych ydów war-

szawskich. Denuncyacya i szanta bowiem szy z reguy

rka w rk w dziaaniach mistrzowskich Nowosilcowa.

Tymczasem trzymany pod kluczem Poski poddany

zosta wyczerpujcej, jaknajszczegóowszej indagacyi. Pro-

wadzi j, na wyrane danie i pod kierunkiem Nowosil-

cowa, jeden z szefów najzaufaszych tajnej policyi wiel-

koksicej, podpukownik rosyjski Sass. Trwaa ta inda-

gacya bez przerwy przez blizko dwa miesice, a do

koca lutego 1822 r. Obszerny protokó indagacyjny obej-

mowa 155 zredagowanych przez Nowosilcowa zapyta,

postawionych winiowi i udzielonych na nie przeze od-

powiedzi. Pytania, uoone systematycznie przez Nowosil-

cowa, byy nadzwyczaj drobnostkowe, nieraz bardzo li-

zkie, mieciy peno puapek zastawionych na inkwizyta,

a wyzyskiway kady, najniklejszy bodaj szczegó podej-

rzany, dostrzeony w znalezionych przy winiu papie-

rach. Jednakowo caa ta sztuka inkwizytorska posza na

marne. Zawioda ona zupenie wobec prostych zezna

Poskiego, i to nie dlatego, eby on potrafi sprytnie wy-

win si i cokolwiek arcywanego zatai, ale po prostu

dlatego, e on w ciemnocie ducha i widocznym strachu
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mówi wszystko, co wiedzia, a nic zgoa sensacyjnego nie

mia do odkrycia. Zezna tedy, e liczy lat 70, rodem

z Poska w województwie pockiem, jest synem kupca

i sam zajmowa si handlem, od lat trzydziestu kilku

przemieszkuje w Warszawie, gdzie ma liczn rodzin

i gdzie ostatnimi czasy, porzuciwszy interesa, suy przy

tutejszym szpitalu ydowskim. Jesieni 1819 r. uda si

na pielgrzymk do Ziemi witej, za paszportem wyda-

nym przez Dyrekcy policyi i poczt w ministeryum spraw

wewntrznych w Warszawie; podró odby drog na

Odess i Konstant;sTiopol do Jerozolimy. Na zapytanie:

»w jakim celu?« odpowiedzia: »aby modli si«. Na za-

pytanie: »co widzia godnego uwagi po drodze i w Jero-

zolimie? odpowiedzia: »zajty jedynie modlitw do Boga,

nie troszczyem si o adne inne sprawy«. Doda, e za-

miarem jego jest w razie odzyskania wolnoci uda si na

Wielkanoc z powrotem do Jerozolimy; a na zapytanie:

»co go do tego powoduje?* odpowiedzia: »aby tam

umrze*. Na zapytanie: »kiedy oczekiwany jest Mesyasz?«

odpowiedzia: »czas jego przybycia nie jest okrelony;

moe on zjawi si kadej chwili*. Podobnie na zapyta-

nie: »czy epoka zjednoczenia si (ydów w Jerozolimie)

jest bli2k?« odpowiedzia: »nie mona jej okreli, lecz

musi ona nadej niezadugo*. Na dalsze zapytanie: »ja-

kich sposobów zamierzaj uy ydzi dla przypieszenia

tej epoki?* odpowiedzia: » modlitwy*.

Z podobnych wyników ledczych trudno byo przy

najlepszej nawet, t. j. najgorszej, woli wyprowadzi cho-

ciaby upozorowanie wyroku potpiajcego przeciw sta-

remu wizionemu ydowi. Zreszt sam Nowosilcow, jak

si zdaje odpowiednio »posmarowany* przez przeoonych
gminy warszawskiej, uzna za waciwe zmikczy uprze-

dnie swoje strachy denuncyacyjne i litociwszym odezwa
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si gosem. To te, nie ogldajc si na poprzedni jego ra-

port denuncyatorski, W. Ksie Konstanty w polowie

marca 1822 r. w doniesieniu do Aleksandra z powodu za-

koczonego ledztwa w sprawie Poskiego, wyrazi opi-

ni, i »nic nie zdaje si przemawia przeciw niemu«;

doda przytem, e Poskiego tj^^mczasem zatrzymuje

w wizieniu, oczekujc wzgldem wypuszczenia go na

wolno osobnej decyzyi monarszej. Jednakowo niefor-

tunny wizie podobno nie doczeka si ju uwolnienia.

Z pewnej dochowanej wskazówki, pochodzcej od dozorcy

biur wielkoksicych w paacu Brtiblowskim, zdaje si

mianowicie wynika, e Poski wkrótce potem tame y-
cie zakoczy.

III.

yd polski, jak kady inny, po dzi dzie odmawia

modlitw, obrócony twarz ku Wschodowi. Religijne obli-

cze ydowstwa jest skierowane w tamt stron, w stron

Ziemi witej, Syonu. To jest w naturze rzeczy. W natu-

rze samej wiary i pierwotnego jej róda, spoczywajcego

w owej ziemi »miodem i mlekiem pyncej*. Jest w na-

turze póniejszych dziejów tuajcego si po obczynie,

cierpicego ludu, spozierajcego z utsknieniem ku miej-

scom minionej szczliwoci z gbin ciemni redniowie-

cznej. To te wanie w redniowiecczynie, w tej samej

epoce, kiedy wiat chrzecijaski wyrusza na wyprawy
krzyowe po zdobycie Grobu Zbawiciela, powstay w wie-

cie religijnym ydowskim najpikniejsze i najtskliwsze

natchnienia poetycko-modlitewne o utraconym i bogdaj
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corychlej powróconym Syonie. Niejedna taka redniowie-

czna pera alu i nadziei pozostaa do dzi dnia w zwy-

czajnym modlitewniku ydowskim; i do dzi dnia w na-

szych bónicach ydowskich w uroczyste wito dnia

Sdnego powtarzane s sowa: »w roku przyszym oby

w Jerozolimie*. To wszystko jednak, rzecz prosta, pozostao

w dziedzinie czysto religijnej, zwaszcza od ustpienia naj-

nieznoniejszego redniowiecznego ucisku, w szczególnoci

za tam, gdzie masy ludnoci ydowskiej osiady na stae

i zyy si zupenie, jak mianowicie w Polsce. Wród
tych mas, zwizanych odtd tysicznemi nimi z tym
krajem, gdzie trwa i spokojn znalazy gocin, gdzie

z biegiem czasu kilkanacie ich kolejno pokole rodzia

si, yo i pomaro, gdzie swojsk staa im si ziemia

i powietrze, stosunki i ludzie, dola i niedola, lecz zarazem

gboko przywizanych do swego wyznania, zatracaa si

szybko, wreszcie faktycznie ze szcztem zanika wszelka

myl realna jakiego zbiorowego wysiedlenia si i powrotu

do nieznanej azyatyckiej krainy, lecz dochowaa si, kar-

miona ustawnem zgbianiem Starego Testamentu i pism

talmudycznych, ywa pami i przywizanie idealne do

owej staroytnej kolebki i róda wiary.

Takim te by i pozosta istotny charakter »syoni-

zmu« ogromnej wikszoci, niemal powszechnoci ydów
polskich. We wspóczesnej dopiero dobie, na miejsce tej

zrozumiaej i sympatycznej tradycyi czysto wyznaniowej,

majcej swoje korzenie wycznie w arliwej religijnoci

tumów ydowskich w Polsce, zostao sztucznie podsta-

wione i przeszczepione z Zachodu, z krajów ze znikom
stosunkowo ludnoci ydowsk, zapocztkowane tam na-

sampierw przez politykujacyeh wielkomiejskich ydów
niemieckich, najmniej bdcych ydami, bdcych napra-

wd kosmopolitami, nienalecych naprawd do narodo-
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woci adnej, wyzwolonych zupenie od wszelkiej z reli-

gi ydowsk wspólnoci, nie posiadajcych adnego zgoa

czucia z dziejowym rozwojem, pojciami i potrzebami mas

ydowskich polskich, niedorzeczna i szkodliwa fikcya syo-

nizmu materyalnego, geograficznego, nacyonalistycznego,

ku najwikszej krzywdzie zarówno ydowstwa, jak i kraju

naszego. Owó rzecz jest ze wszech miar nauczajc
i godn uwagi, e ta fikcya fatalna, zanim zostaa podnie-

sion do godnoci przewodniego hasa politycznego przez

dzisiejszych swych apologetów ydowskich, znalaza sobie

wyraz wczeniejszy w denuncyatorskiej pomysowoci No-

wosilcowa, i e zanim wesza w uycie dla obkania li-

cznej rzeszy nieuwiadomionych ydów naszych w dobie

obecnej, staa si powodem przeladowania pierwszego rze-

komego »syonisty« polskiego.



DOZÓR KONSULACKI.

I.

O przedstawicielstwie mocarstw obcych w Warszawie,

w penem reprezentacyjnem znaczeniu sowa, moe by
mowa jedynie a do czasów ostatniego króla polskiego,

do intronizacyi Stanisawa Augusta. Jeszcze jego poprze-

dnicy, obadwaj Sasowie August II. i III., cokolwiekby zre-

szt o nich sdzi, mieli bd co bd ywe poczucie

swej udzielnoci, majestatu, czuli si monarchami równo-

uprawnionymi obok najpierwszych gów koronowanych

w Europie. To te bacznie przestrzegali, aby reprezenta-

cya zagraniczna przy ich boku staa zawsze mniej wi-

cej na poziomie wzajemnoci i równoci, odpowiednio do

norm ustalonych prawa i obyczajów midzynarodowych,

aby tedy wykonywan bya z reguy przez ambasado-

rów i posów penomocnych, urzdujcych w Warszawie

przy królu i Rzpltej; a jeli nawet zachodziy w tym

wzgldzie wyjtki, to jedynie w granicach dopuszczanych

przez ow regu. Zmienio si to radykalnie wraz z elek-

cy Stanisawa Augusta. W tym królu osobliwym bya
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zgoa nieobecn wiadomo wasnego majestatu, górowao

poczucie prywatnego czowieka, Poniatowskiego ciudopa-

cioka, wyniesionego trafunkiem na tron. Odtd te przed-

stawicielstwo zagraniczne w Warszawie kurczy si sposo-

bem znamiennym: wypenia je niemal w zupenoci jedna

dominujca posta posa rosyjskiego, Kingsmakera, pro-

tektora, prokonsula. Pod jego skrzydami lokuje si na-

tychmiast usuny rezydent i pomocnik pruski; inne na-

tomiast poselstwa zagraniczne, poczynajc od tak monego
niegdy nad Wis francuskiego, zostaj stopniowo wyku-

rzone z Warszawy, zastpowane tu odtd przez agentów

drugo- i trzeciorzdnych. Takich ju tylko agentów-obser-

watorów, bez penej mocy prawnej i wpywu politycznego,

zastaje w Warszawie, po wygnaniu ostatniego rosyjskiego

wielkorzdcy, powstanie kociuszkowskie; po upadku in-

surekcyi i ostatecznym podziale Rzpltej i oni znikaj

z widowni w pruskiej odtd Warszawie.

Za Ksistwa Warszawskiego, wraz z przywróceniem

poowicznej udzielnoci, zjawio si ponownie przedstawi-

cielstwo zagraniczne w naszej stolicy. Wytworzya si tu

jednak sytuacya podobna poniekd jak w dobie Stanisa-

wowskiej, z t tylko rónic, e rol Rosyi obja Fran-

cya a z wiksz jeszcze wycznoci formaln. Przed-

stawiciele dyplomatyczni Napoleona, Vincent, Serra, Bi-

gnon, Pradt, wyobraali jedyn w tym okresie obc re-

prezentacy urzdow w Warszawie. Obok nich zaledwo

ukradkiem dziaa mogli poktni agenci ssiedzcy, jak

rosyjski dyplomata, wszdobylski Anstett, onaty z Polk,

obok którego zreszt w Warszawie ówczesnej mnóstwo

doranych krcio si szpiegów, zwaszcza w przededniu

wojny 1812 r. Zjeda równie do stolicy Ksistwa spry-

tny agent austryacki Baum, syn naturalny ks. Sukow-
skiego, krccy si na warszawskim bruku pod oson
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swoich stosunków prywatnych. Prócz tego tene radca

dworu i starosta bocheski Antoni Baum, oraz jego pomo-

cnicy, starostowie Lipowski i Samuel Karol Schmidt,

z Podgórza pod Krakowem posyali do Wiednia tajne re-

lacye o stosunkach Ksistwa. Pokaza si te przelotnie

dawny rezydent austryacki przy Rz pitej, lecz w^net zosta

wykurzony z Warszawy. Co si tycze Prus, to odbieray

one w tym okresie czste lecz dorywcze informacye pou-

fne od byych urzdników pruskich, pozostaych na tery-

toryum Ksistwa i w Warszawie.

Nareszcie z chwil utworzenia Królestwa Polskiego,

wyniko pod tym wzgldem szczególniejsze pooenie po-

rednie. Z jednej strony, skutkiem uwiconego na Kon-

gresie Wiedeskim stosunku unii Królestwa z Cesarstwem

w osobie Aleksandra I. i jego nastpców, w zwizku z uwi-
con w konstytucyi Królestwa zasad, i sprawy zagra-

niczne polsko-rosyjskie podlegaj wycznie jednolitemu

kierownictwu petersburskiego ministeryum spraw zewntrz-

nych — nie mogo oczywicie by mowy o penomocnem

przedstawicielstwie mocarstw obcych w Warszawie ów-

czesnej. Z drugiej natomiast strony, zawarowana trakta-

towo i konstytucyjnie odrbno prawno-pastwowa Kró-

lestwa, oraz zapewnione, cznie z pozostaemi dzielnicami

dawnej Rzpltej polskiej, gwarancye handlowo-celne czy-

niy jego ewolucy polityczn i ekonomiczn przedmiotem

wagi niemaej dla pastw zachodnich, a zwaszcza dla

bezporednio zainteresowanych dwóch ociennych, Prus

i Austryi, powodujc je do umieszczenia swoich organów

urzdowych w Warszawie. Rzecz ostatecznie znalaza roz-

wizanie w ten sposób, e ustanowiono tu staych konsu-

lów, z kompetency, dotyczc formalnie waciwych in-

teresów handlowych, w rzeczywistoci za dla penienia
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pewnych mniej lub wicej rozlegych funkcyi wywiadow-

czych, wkraczajcych w dziedzin dyplomacyi czynnej.

Tak powstay konsulaty zagraniczne w Warszawie.

W epoce Królestwa Kongresowego byo ich tutaj trzy:

nasampierw umocowany zosta konsul pruski, nastpnie

austryacki, wreszcie francuski. Anglia, od czasu ostatnich

swych rezydentów przy dworze Stanisawa Augusta, y-
czliwych Polsce wiadków kocowego przesilenia i kata-

strofy Rzpltej, dzielnych i sympatycznych dyplomatów

Hailesa i Gardinera, póniej ju tylko przygodnie odbieraa

std wiadomoci póurzdowe przez przyjaciela ks. Adama

Czartoryskiego, generaa Roberta Wilsona, za jego pobytu

w Warszawie w 1807 i 1813 r. Nastpnie, przez cay czas

trwania Królestwa Kongresowego, londyski Foreign Of-

fice ogranicza si w rzeczach polskich do informacyi

otrzymywanych ubocznie od swego posa w Petersburgu

i agenta handlowego w Gdasku, obywajc si cakowicie

bez oficyalnego przedstawiciela w Warszawie. Nawet pod-

czas rewolucyi listopadowej gabinet angielski, w osobie

lorda Palmerstona, kategorycznie odmówi nadania chara-

kteru konsulackiego ofiarujcym si z wasnej woli An-

glikom, ród nas zamieszkaym i dobrze nam yczcym
jak White i Evans. Podobnie i Stany Zjednoczone Ame-

ryki Pónocnej, pocigane wtedy przez Aleksandra I. do

zblienia z Rosy i zwizane z ni traktatem handlo-

wym (1824 r.), pomimo sympatyj ywionych dla Króle-

stwa, wstrzymyway si od utworzenia w niem wasnego

konsulatu. Wprawdzie podczas rewolucyi listopadowej rzd
Stanów Zjednoczonych, poczuwajc si do wdzicznoci

wzgldem Polski przez pami na Puaskiego i Kociu-

szk, po porozumieniu si z generaem Kniaziewiczem,

wyprawi umylnego komisarza penomocnego przy Rz-
dzie Narodowym do Warszawy, lecz agent ten, Hove,
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przyby zapóno, po upadku stolicy, i móg ju tylko

w Elblgu przy generale Rybiskim asystowa emigruj-

cemu wojsku polskiemu. Stolica Apostolska, która w tym

okresie próne czynia starania wzgldem ustanowienia

nuncyatury w Petersburgu, szczególnie bya zaintereso-

wan, w niniejszej dobie Królestwa Kongresowego, donio-

semi sprawami kocielno-politycznemi, bd w dziedzinie

organizacyi duchowiestwa rzymsko-katolickiego, bd
w zakresie prawa maeskiego, wacemi si na sejmach

warszawskich; szczegóowe raporty w tej mierze odbiera

Watykan za porednictwem nuncyatury wiedeskiej, na

podstawie relacyi poufnych, posyanych nuncyuszowi tam-

tejszemu przez biskupów polskich. Co si tyczy Francyi,

tak cile skojarzonej z Warszaw w poprzednim okresie

napoleoskim, to obecnie, w dobie Restauracyi, gabinet

paryski okazywa ostentacyjn obojtno dla rzeczy pol-

skich; dopiero pod koniec rzdów Karola X. odbierano tu

pewne urywkowe informacye o Królestwie przez urzdu-

jcego w Petersburgu (od 1828 r.) francuskiego charge

d'affaires Bourgoinga, który zna i polubi Polsk jeszcze

z czasów swego pobytu w Warszawie pod Napoleonem

(w 1808—9 r.); wtedy te, jak si rzeko, zosta równie

przysany do Warszawy konsul francuski, na sam ostatek,

nietyle dla istotnej potrzeby, ile przez rywalizacy, za

przykadem Prus i Austryi. Konsul ten, Durand, legimi-

styczny urzdniczyna, nie obeznany ze stosunkami na-

szymi, nie posiadajcy ani kwalifikacyi ani chci do

wznowienia w Warszawie tradycyi takich swoich, jak

Bignon, ruchliwych poprzedników, ogranicza si do czyn-

noci czysto biurowych i by informatorem lichym i obo-

jtnym.

W ten sposób, koniec kocem, jak zreszt wynikao

2 samej natury^- rzeczy, gówna warto ródowa kores-
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pondencyi konsulackiej z Warszawy w dobie Królestwa

Kongresowego spoczywaa w spóczesnych doniesieniach

tutejszych konsulatów generalnych pruskiego i austrya-

ckiego.

n.

We wrzeniu 1817 r. Namiestnik ks. Zajczek otrzy-

maj z Carskiego Sioa od ministra sekretarza stanu Igna-

cego Sobolewskiego »wol Najjaniejszego Pana wypisan

jak nastpuje: minister sekretarz stanu odbiera polecenie

oznajmi Namiestnikowi, i JPan Schmidt, byy sekretarz^

legacyi Najj. króla Jmci pruskiego, mianowanym zosta

konsulem generalnym rzeczonego monarchy w Królestwie

Polskiem, z przeznaczeniem rezydowania w Warszawie,,

oraz owiadczy Mu, i Najjaniejszy Cesarz i Król Jm
zezwolenie swe na rzeczon nominacy wyda. Mie za-

tem chce Najjaniejszy Pan, iby Namiestnik takow ob-

wieci kaza i wyda potrzebne rozkazy, aby JP. Schmidt

móg wolno wykonywa obowizki, do jakich go Najj. mo-

narcha jego powoa; stosownie do patentu, przesanego-

ministrowi sekretarzowi stanu przez hr. Nesselrodego, a tu

si majcego doczy*.
Osobisto, polecona rzdowi Królestwa moc ea^e-

uatur zawartego w powyszej odezwie ministra se-

kretarza stanu, ten pierwszy konsul generalny pruski

w Warszawie, a jedyny reprezentant tutejszy gabinetu

berliskiego przez cay przecig niniejszej doby dziejowej,

przez blizko dwudziestolecie bez przerwy naoczny wia-

dek spraw i klsk naszych, a wicej ni bierny wiadek

bo zarazem dziaacz czynny i wpywowy — zasuguje ze
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wszech miar na blisze poznanie. Juliusz Schmidt pocho-

dzi z rodziny ydowskiej, zamieszkaej w dzielnicy roz-

biorowej pruskiej; za modu przyj chrzest, wstpi do

suby rzdowej, wrychle odznaczy si gorliwoci i spry-

tem. Dobrze obeznany z jzykiem i stosunkami polskimi,

wczenie te wyspecyalizowa si jako szacowny agent

i informator w sprawach polskich. Dosta si on mianowi-

cie pod protekcy wybitnego tych wanie spraw rzeczo-

znawcy, niepospolitego administratora pruskiego, Józefa

Zerboniego.

Zerboni di Sposetti, rodem z Wrocawia, niegdy ju-

stycyaryusz przy kamerze pruskiej w Piotrkowie, potem

waciciel ziemski w t. zw. Prusach Poudniowych, zbli-

ony z ówczesnem spoeczestwem polskiem przez swój

charakter liberalny, a take przynaleno do wolnomu-

larstwa i zwizków tajnych, uywany przez rzd pruski

do negocyacyi w sprawie sum bajoskich z rzdem Ksi-

stwa Warszawskiego w Drenie i Warszawie, póniej

w 1815 r. mianowany nadprezydentem W. Ksistwa Po

znaskiego, pozostawa na tem stanowisku do 1824 r., po-

czem, na skutek zatargu z wadzami centralnemi berli-

skiemi, do brutalnie usunity, wycofa si do ycia pry-

watnego i w dobrach swoich Rabczyn w Poznaskiem

zmar w 1831 r. Zerboni posiada niewtpliwie rysy na-

der sympatyczne, wyobraa on najcelniejsze cechy doda-

tnie wzorowego, sumiennego urzdnika pruskiego wyszej

miary, a by te szczerym zwolennikiem polityki ustpstw

narodowociowych i nawet prawno-pastwowych dla Po-

laków i zasuy sobie w spoeczestwie i historyografii

polskiej na jaknajlepsz opini. Jednakowo ta dotychcza-

sowa, wycznie dodatnia opinia bdzie musiaa uledz pe-

wnej zasadniczej modyfikacyi z wyszego politycznego
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punktu widzenia. W rzeczy samej kierunek ugodowy

wzgldem Prus, wyobraany i szczepiony przez tego oso-

bicie nieskazitelnego czowieka, lecz bd co bd wia-

domego przedstawiciela pruskiej racyi stanu, przenikajc

do szerszych kó polskich za porednictwem zaprzyjanio-

nych z nim wpywowych domów ks. Antoniego Radziwia

i innych, a nawet, jak si zdaje, za porednictwem pe-

wnych, zbaczajcych z waciwej drogi tajnych inicyatyw

organizacyjnych, niejednokrotnie w wanych momentach

oddziaywa paraliujco na ducha publicznego Ksistwa

Warszawskiego, a nastpnie Królestwa Kongresowego.

Schmidt w szkole Zerboniego wiele móg si nauczy
w interesach polskich, lecz nie majc w sobie ani krzty

jego uczciwoci i powagi moralnej, w innym, wrcz ju
wrogim i szkodliwym duchu mia wyzyska nabyt zda-

tno i dowiadczenie. Z polecenia Zerboniego posany zo-

sta w 1813 r. do Warszawy w charakterze radcy lega-

cyjnego dla uczestniczenia w rokowaniach finansowo-han-

dlowych wszcztych pomidzy rzdem berliskim a Rad
Najwysz Tymczasow Ksistwa. Odtd ju nie ruszy

si z Warszawy przez lat przeszo 18, a do rewolucyi

listopadowej. Zaraz te, niezawile od swoich waciwych
funkcyi negocyatorskich, zacz posya z Warszawy re-

lacye poufne o ogólnych stosunkach politycznych Ksistwa

w dobie przejciowej i Królestwa w organizacyjnej. Rela-

cye te posya bd na rce Zerboniego do Poznania, bd
te na rce tajnego radcy legacyjnego Jordana wprost do

Berlina. Jan Ludwik Jordan, prawa rka kanclerza pru-

skiego Hardenberga i jego towarzysz podczas wielkich

negocyacyi we Wrocawiu, Paryu, Wiedniu w okresie

1813—15 r., piastowa od 1814 r. wany urzd szefa II

i III Sekcyi berliskiego ministeryum spraw zagranicznych

ze sprawami polskiemi i ze Schmidtem zetkn si bezpo-
OWA STULECI* T. 2 29
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rednio w czasie misyi nadzwyczajnej w materyach skar-

bowo-handlowych, z jak by wyprawiony do Warszawy

w 1816 r. Tym sposobem, jak si okazuje, Juliusz Schmidt,

kiedy w 1817 r. posunity zosta na konsula generalnego

w Warszawie, nie by bynajmniej homo novtis ani na tu-

tejszym terenie, ani dla swoich mocodawców, lecz owszem

posiada w obu kierunkach dostateczne kwalifikacye do

odegrania roli, wybiegajcej po za skromne obowizki za-

wodowe konsula, a wchodzcej raczej w zakres szerszej

akcyi dyplomatycznej i politycznej.

Konsulowie zagraniczni w Warszawie wedle ducha

konstytucyi Królestwa umocowani by musieli przy wa-
ciwym rzdzie krajowym, t. j. przy Namiestniku w Ra-

dzie Admistracyjnej. Tak te postpiono sobie pierwotnie

ze Schmidtem, jak wynika z powyszej instalacyjnej ode

zwy ministra sekretarza stanu. W nastpstwie jednak za-

sza w tym wzgldzie zmiana. Istniaa mianowicie przy

osobie W. Ks. Konstantego w Warszawie oddzielna Kan-

celarya dyplomatyczna, bdca w stycznoci bezporedniej

z jednej strony z ministeryum spraw zagranicznych w Pe-

tersburgu, z drugiej — z ambasadami i poselstwami rosyj-

skiemi zagranic. Otó za bytnoci Alesandra I. w War-

szawie w sierpniu 1822 r. — (obok innych zmian usku-

tecznionych wtedy w zwizku ze wspóczesnemi kompli-

kacyami polityczno-ledczemi z powodu wykrycia stowa-

rzysze tajnych, komunikujcych si z zagranic) —
W. Ks. Konstanty uzyska od monarchy przekazanie so

bie osobicie i swojej Kancelaryi dyplomatycznej równie^

i bezporednich stosunków z konsulatami zagranicznymi

w Warszawie, ponad gow Namiestnika i Rady Admini-

stracyjnej. Odpowiednia cz Archiwów Rady, tyczca

si materyi zagranicznych, zostaa wtedy oddan do dys

pozycyi W. Ksicia. Zarazem W. Ks. Konstanty, do ko-
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munikowania si w jego imieniu z tutejszymi konsulatami,

wyznaczy urzdnika do szczególnych porucze swej Kan-

celaryi, barona Mohrenheima.

Rzeczywisty radca stanu baron Mohrenheim, poza

ówczesnymi salonami warszawskimi i zakulisowym wia-

tem politycznym do mao znany, mia przecie rk
w wielu najdoniolejszych a najdraliwszych sprawach

publicznych Królestwa Kongresowego. Z tego ju powodu,

a niemniej te z uwagi na szczególniejszy jego stosunek

do konsulatu generalnego pruskiego, naley si tutaj temu

dygnitarzowi cho par sów wzmianki. Ojciec jego, Nie-

miec, doktor Mohrenheim, skromny, nieutytuowany jeszcze

lekarz-akuszer wiedeski, podczas podróy zagranicznej

W. Ks. Pawa (w 1782 r.), umia trafi do niego w Wie-

dniu, a nastpnie, dziki jego wstawiennictwu u cesarzo-

wej Katarzyny, dosta si do Petersburga, gdzie wyrobi

sobie praktyk i wzicie w koach dworskich. W nastp-

stwie ju w pocztkach panowania Aleksandra I., wdowa
po tym lekarzu Mohrenheimie penia nad New pewne,

niekoniecznie zaszczytne funkcye poredniczce na usu-

gach modego wtedy, lubicego zabawi si swobodnie,

W. Ks. Konstantego Pawowicza. Midzy innemi wypado
jej odegra nieco lizk rol w fatalnej przygodzie owej

nieszczliwej »Angielki*, o której jest mowa w Kordya-

nie, niejakiej pani Ararousch, zmarej nagle w Petersburgu

w czerwcu 1802 r.; spraw t mocno wzia do serca ce-

sarzowa-matka Marya Teodorówna, uznajc, e wybryki

syna wykroczyy w tym wypadku poza dozwolone gra-

nice; wszczte zostao ledztwo, które wykazao udzia

w tej sprawie Mohrenheimowej i jej syna i spowodowao

dla nich obojga pewne nieprzyjemnoci, stosunkowo zre-

szt, do agodne wobec charakteru caego tego epizodu.

Co wicej, dla modego Mohrenheima wynikn std miay
29*
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skutki nadzwyczaj pomylne; dyskretnem zachowaniem

si swojem w niniejszej aferze zaskarbi on sobie dozgonn

wdziczno W. Ks. Konstantego, zosta jednym z najzau-

faszych jego ulubieców i powierników. Pan baron, usta-

liwszy si w Warszawie jako urzdnik dyplomatyczny

W. Ksicia, aczkolwiek karyera jego w takich, conajmniej

dwuznacznych, gubia si pocztkach, zaj przecie sta-

nowisko w towarzystwie tutejszem, przyjmowano go, li-

czono si z nim. Niebawem nawet wszed wprost do du-

ego domu polskiego: polubi Józefin Mostowsk, córk

ministra spraw wewntrznych, co prawda urodzon przed

lubem i póniej dopiero legitymowan. Odtd wszdzie

mia wstpy cakiem uatwione. wiatowiec, chccy i umie-

jcy y, cigle w potrzebach pieninych, nie by wy-

brednym w poszukiwaniu róde dochodu, i takie ródo
podobno znalaz niebawem w kasie konsula generalnego

pruskiego.

W istocie, Schmidt, bez straty czasu wszed z Moh-

renheimem w stosunki jaknajzaylsze, zacienione zwa-

szcza od 1822 r. do tego stopnia, e po prostu mia w nim

swego agenta, dostarczajcego mu stale najpoufniejszych

informacyi i to nie tylko ustnych, lecz oraz i dokumen-

tów, pochodzcych z sekretnej ekspedycyi Kancelaryi

wielkoksicej. W czasie chwilowej nieobecnoci Mohren-

heima w Warszawie, co si wydarzyo kilkakrotnie skut-

kiem jego misyi do Petersburga i Berlina, Schmidt obsu-

giwany by równie dobrze przez równie usunego za-

stpc Mohrenheima w Kancelaryi dyplomatycznej war-

szawskiej, radc stanu v. Biitzowa. Wszystko to oczywi-

cie dziao si poza plecami W. Ksicia Konstantego, który

ani si domyla, e przez wasnych jego ludzi najzaufa-

szych systematycznie byy otwierane konsulowi general-

nemu pruskiemu najnieprzystpniejsze tajniki strzeonych
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zazdronie biur briihlowskich i belwederskich. Okazuje si

w rzeczy samej, e Schmidt cakiem swobodnie wydosta-

wa std zarówno sekretne papiery dotyczce miejscowyci

stosunków polskich, jakote i doniose akty w sprawach

rosyjskich, korespondency osobist W. Ks. Konstantego

z monarch i t. d. Na szczególne zaznaczenie zasuguje

tu nastpujca okoliczno. W. Ksiciu posyane byy do

Warszawy, bd przez ministeryum spraw zagranicznych

w Petersburgu, bd te wprost od waciwych ambasad,

duplikaty waniejszych doniesie rosyjskich ambasadorów

i posów z rozlicznych stolic europejskich; otó z kolei do-

sowne odpisy tych duplikatów, wydobywane potajemnie

przez Schmidta i doczane do jego raportów, wdroway
do Berlina, dostarczajc gabinetowi tamecznemu niejedno-

kro — zwaszcza w czasie przesilenia tureckiego — nie-

oszacowanych wskazówek wzgldem istotnych intencyi

i widoków rzdu petersburskiego w dziedzinie ogólnej po-

lityki europejskiej.

Jednakowo na powyszych, niezawodnie nader uy-
tecznych, lecz bdcobd podrzdnych »kanaach « nie

ograniczay si stosunki przemylnego konsula pruskiego.

Posiada on inne, daleko cenniejsze ródo informacyjne,

nierównie dostojniejszy »kana «, w osobie Jego Ekscelen-

cyi penomocnego komisarza cesarskiego, senatora Nowo-

silcowa. Przyjacielska midzy nimi zayo datowaa si

jeszcze z pierwszych chwil zjawienia si Schmidta w War-

szawie, gdy przyby tu dla prowadzenia prusko-polskich

rokowa skarbowych, w których Nowosilcow, jako czo-

nek Rady Najwyszej Tymczasowej, mia udzia prze-

wany. Zdaje si, e pierwszym pomidzy nimi cznikiem
by wtedy Prusak ekspatryowany, radca Colomb, w któ-

rego nieuczciwe rce oddan bya pierwotnie, po okupacyi

rosyjskiej Ksistwa, administracya finansowa warszawska,
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i w którego grubych malwersacyach rachunkowych obfi-

cie macza rce Nowosilcow. Dla Schmidta bya to akwi-

zacya niezmiernie szacowna: Nowosilcow nie tylko by
ródem informacyi najwikszej wagi i z pierwszej rki,

niekiedy w takich najtajniejszych materyach, jak projek-

towana konstytucya rosyjska, powierzona mu do opraco-

wania przez Aleksandra, z któr ukrywano si nawet

przed Konstantym, a któr pan senator nieomieszka w te

pdy zakomunikowa panu konsulowi generalnemu pru-

skiemu,— lecz zarazem by monym i wymownym obroc
interesów pruskich przeciw Królestwu Polskiemu w roz-

licznych kwestyach spornych natury delimitacyjnej, finan-

sowej, handlowo-celnej, gdzie z reguy, czy to w memo-

ryaach i raportach dla monarchy i W. Ksicia, czy to

w rozprawach Rady Administracyjnej, wystpowa ener-

gicznie pour le roi de Frusse, adwokatujc wszelkiego

gatunku dezyderatom ssiedzkim, zazwyczaj godzcym
dotkliwie w interesa ekonomiczne i finansowe Królestwa,

i trzymajc si stale w budujcej zgodzie z oficyalnymi

przeoeniami i wywodami, jakie gabinet berliski za po-

rednictwem swego konsulatu generalnego dorcza wa-
dzom warszawskim. Budujc te bya cisa przyja
osobista, czca tych obu, tak nierównych rang dygni-

tarzy, skromnego konsula pruskiego i Ekscelency sena-

tora rosyjskiego, przyja, osnuta tyle na wspólnym in-

teresie, ile na wspólnych im obu zaletach moralnych, po-

winowactwie charakterów i upodoba, na jednakowej nie-

wybrednoci w sprawach pieninych, nie cofajcej si

przed poszkodowaniem wasnego swego rzdu, a nawet na

jednakowych gustach epikurejskich, amatorstwie do wina,

kart i reszty. Nie brakowao te grzecznego pana konsula

na osawionych hulankach uczynnego pana senatora
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w jego mieszkaniu kawalerskiem we Frascati, bratali si

obadwaj równie bezceremonialnie i w polityce i w zaba-

wie. Co gorsza, konsul'Viveur poledniego gatunku, do-

stawszy si dziki swym stosunkom do uczciwych domów
polskich, potrafi a tam wnosi deprawacy i gorszc
po sobie zostawi pami.

Istniej wskazówki, e wszechstronny i wszdobylski

Schmidt, niezawile od wymienionych swych »kanaów«

urzdowych rosyjskich, posiada w Warszawie inne jeszcze,

czysto lokalne drogi informacyjne. Midzy innemi, bdc
w staych stosunkach z uajpierwszym podówczas domem
bankowym Fraenkla, korzysta z usunoci jego pasierba

i wspólnika, modego askiego. Przez askiego niekiedy

posya nawet Schmidt do pruskiego ministra spraw za-

granicznych, hr. Bernstorffa, poufniejsze swoje relacye,

których nie chcia powierza poczcie. Nie omieszka te
przy tej sposobnoci gorco poleca swemu ministrowi

modego finansisty warszawskiego jako czowieka »cako-

wicie zasugujcego na zaufanie, który rozkazy Waszej

Ekscelencyi dla mnie zaatwi punktualnie i bezpiecznie*.

Wreszcie, ruchliwy i przedsibiorczy konsul generalny

pruski prowadzi w Warszawie swoj specyaln policy

tajn na wasn rk. Dostarczaa mu ona nie tylko po-

trzebnych wiadomoci, które on sam dla siebie móg uwa-a za uyteczne, lecz ponadto suya mu take, albo

raczej przedewszystkiem, dla tem lepszego ugruntowania

si w askach W. Ks. Konstantego, któremu wprawdzie

sam pokryjomu eskamotowa z pod nosa jego sekrety po-

lityczne przy pomocy Mohrenheimów i Nowosilcowów,

któremu jednak zarazem stara si dawa dowody swojej

czujnej troskliwoci, odsaniajc przed nim wykrywane
przez swoich wasnych agentów sekrety »spiskowe « pol-

skie. Z podobnemi przysugami wystpowa Schmidt naj
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gorliwiej w czasie wielkich ledztw politycznych warszaw-

skich 1822—27 r., kiedy W. Ks. Konstanty by opano-

wany wprost chorobliw podejrzliwoci i istn gorczk
tropienia spisków ju nie tylko polskich lecz midzynaro-

dowych, i kiedy te denuncyacye wszelkiego gatunku^

z którejkolwiek strony przychodzce, skwapliwie byy
przez niego przyjmowane. O tym interesujcym szczególe

rónostronnej dziaalnoci konsula generalnego pruskiego

w Warszawie posiadamy wiadectwo najkompetentniejsze,

pochodzce mianowicie od jednego z naczelników tajnej

policyi wielkoksicej, Mateusza Schleya. Schley, areszto-

wany natychmiast po wybuchu rewolucyi listopadowej,

zdy jeszcze, przed zakoczeniem swej karyery na szu-

bienicy, poczyni przed wysadzon w tym celu urzdow
Komisy indagacyjn szereg wcale nauczajcych zezna,

które zachoway si w oryginaach, powiadczonych wa-
snorcznym jego podpisem. Otó ród tych autentycznych

jego zezna mieci si ciekawa rewelacya o oddzielnych

agentach tajnych, utrzymywanych w Warszawie przez

Schmidta: »Czyni on — zeznaje Schley — doniesienia

W. Ksiciu, które ja (z rozkazu Konstantego) sprawdza

musiaem*.

Caa ta, tak rozmaita i oywiona dziaalno konsula

pruskiego w Warszawie pocigaa oczywicie za sob ko-

nieczno znacznych nakadów pieninych, znakomicie

przekraczajcych zwyke skromne wymiary pospolitych

budetów konsulackich. Nie ulega te wtpliwoci, e
Schmidt, obok zwykych wydatków, mia sobie wyzna-

czone od swego rzdu do hojne fundusze dyspozycyjne

dla powyszych celów specyalnych. Wprawdzie w dostp-

nych aktach, zawierajcych jego korespondency konsu-

lack, a poddanych, jak si zdaje, starannej epuracyi^

niepodobna znale w tym wzgldzie danych pozytywnych.
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Lecz i tam niektóre zwroty doniesie Schmidta, gdzie on

wzmiankuje dyskretnie o niedostatecznoci » metalu «, do-

sy s znaczce. Nadomiar w spóczesnych relacyach kon

sulatu austryackiego w Warszawie spotykaj si raz po

razie cakiem wyrane wskazówki o znacznych przeka-

zach pieninych, otrzymywanych z Berlina przez Schmidta

dla celów specyalnych. Biedni konsulowie austryaccy tu-

tejsi, trz\Tnani zazwyczaj przez swoje ministeryum na na-

der skpym wikcie, zgodnie z uwiconemi tradycyami

oszczdnoci rzdowej wiedeskiej, z aoci donosili ks.

Metternichowi o sutych kwotach, przychodzcych do War-

szawy, do ich szczliwszego pruskiego kolegi.

Niestety mono rozrzdzania wiksz obfitoci

»metalu« miaa t sab stron, e naraaa Schmidta na

pokusy, wobec których on nie okaza si dostatecznie od-

pornym. Innemi sowy, na swojem stanowisku konsula-

ckiem dopuci si grubych naduy, obracajc na osobi-

sty swój uytek cz powierzonych sobie funduszów pru-

skich; a chodzio tu o kwoty tem powaniejsze, e przez

jego rce przechodzia w tym czasie likwidacya najroz-

maitszych interesów skarbowych polsko-pruskich, jak

w sprawie biletów kasowych i t. p. Póki jeszcze siedzia

w Warszawie na urzdzie, udawao mu si ukrywa te

naduycia przed wadzami berliskiemi. Ale kiedy po wy-

buchu rewolucyi listopadowej zosta odwoany w pocztku

1831 r. do Berlina i musia wyrachowa si ze swej go-

spodarki konsulackiej, niebawem wyday si popenione

przez niego defraudacye, co oczywicie spowodowao ko-

niec jego karyery. Nie wyniko std zreszt adnych in-

nych dotkliwszych dla niego skutków, adnego ledztwa

i kary, po prostu ulotni si, jak kamfora. Jest to tem

ciekawsze, e stao si w czasie pobytu jego w Berlinie,

gdzie, jak przekonalimy si z akt, ju po odwoaniu
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z Warszawy dostarcza on sprawozda o przebiegu kam-

panii polsko-rosyjskiej i politycznem przeobraeniu Króle-

stwa, a wic pozostawa w cigej stycznoci bezpore-

dniej z wadzami berliskiemi i pod ich okiem. Mogoby
si przeto nasun przypuszczenie, e po wykryciu jego

malwersacyi uznano za waciwsze pozwoli da mu
nurka, ni rozmazywa brzydk afer urzdnika, uywa-
nego od tak dawna do spraw do draliwych, którego

milczenie byo wic w kadym razie najpodaszem dla

miego spokoju. W wyjanieniu oficyalnem, jakie na pyta-

nie nasze w tej mierze zostao nam uprzejmie udzielone,

tyle tylko powiedziano, e po wykryciu »finansowych nie-

dokadnoci «, popenionych na stanowisku konsula gene-

ralnego w Warszawie, Schmidt »znikn w czerwcu 1832

r., przyczem o losie jego nic wiarygodnego nie stao si

wiadomem«.

Jeeli wypado nam zatrzyma si nieco przyduej

na do zajmujcej postaci konsula generalnego pruskiego,

to natomiast jaknajkrócej zaatwi si mona ze spócze-

snymi, daleko mniej godnymi uwagi, konsulami austrya-

ckimi w Warszawie. Zmienio si ich tu w dobie Króle-

stwa Kongresowego a czterech, co, rzecz prosta, nie mo-

go wpyn dodatnio na lepsz ich oryentacy ród nie-

znanych im warunków miejscowych. Pierwszy zjawi si

w Warszawie, jako konsul generalny austryacki, radca

gubernialny Du Chet, czowiek chorowity, mao czynny

i w depeszach swych maomówny. W grudniu 1825 roku

z powodu cikiej jego choroby obj po nim nastpstwo

sekretarz gubernialny Lorenz, mianowany nastpnie sta-

ym wicekonsulem (Consulats- Yerweser) po zaszej w sty-

czniu 1826 r. mierci Du Cheta, a równie w doniesie-

niach swych suchy i rzadko interesujcy. Latem tego

1826 r. wyprawiony z Wiednia, jako reprezentant cesarza
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Franciszka I. na koronacy Mikoaja I. do Moskwy, ks.

Hessen-Homburski, bawic przejazdem w Warszawie, po-

sa std ks. Metternichowi kilka ciekawych relacyi o sto-

sunkaci polsko-rosyjskici. W marcu 1827 r. na miejsce

Lorenza mianowany zosta konsulem generalnym kawaler

ProYost, komiczna, nadta i zupenie niezdatna figura; ju
po roku, w poowie marca 1828 r., odwoany i zastpiony

przez barona Oechsnera, dotychczasowego rezydenta w Kra-

kowie, pozosta on jednak a do koca t. r., gdy Oechs-

ner, skutkiem opónienia ecceuatur oraz powika kra-

kowskich, przyby do Warszawy dopiero w grudniu t. r.

Ten ostatni, stosunkowo przynajmniej najpokaniejszy

z nich wszystkich, cho jeszcze zdeklarowana miernota,

wysiedzia w Warszawie a do rewolucyi listopadowej

i dopiero po jej wybuchu odwoany std zosta. Wszyscy

ci konsulowie austryaccy w stolicy Królestwa Kongreso-

wego to byli z reguy gute Leute und schlechte Musikan-

ten, przyzwoici osobicie ludzie, bez adnego zmysu i ini-

cyatywy politycznej, ani nawet umywali si do sprytnego

pruskiego kolegi, byli zreszt w cigym dotkliwym nie-

dostatku pieninym i ju z tego powodu, nie mówic
o jakimkolwiek wpywie, mieli dla braku nervi rerum

due trudnoci w naleytem informowaniu si o rozgry-

wajcych si tutaj wcale skomplikowanych i niemaowa-
nych wypadkach politycznych doby ówczesnej.

Z tem wszystkiem, zarówno gbiej sigajce, przeni-

kajce a do ukrytych spryn i widoków, depesze kon-

sulackie pruskie, jakote raczej sytuacyjne i nastrojowe

doniesienia austryackie z Warszawy, jak okae si z ofia-

rowanych poniej wyjtków, zawieraj sporo zajmujcego

materyau, a nawet niejednokrotnie rzucaj nowe wiato
na niektóre wybitniejsze momenty i zagadnienia dziejów

Królestwa Kongresowego.
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III.

Przez pierwsze lata po swej instalacyi w charakte-

rze konsula generalnego, Schmidt ogranicza si do posy-

ania do Berlina skromnych doniesie w zwykych konsu-

lackich czynnociach biecych oraz materyach celno-

handlowych. Wreszcie, w lutym 1819 r. z wasnej inicya-

tywy wystosowa, bezpieczn drog na Pozna przez Zer-

boniego, pierwsz poufn depesz czysto polityczn na

rce ministra spraw zagranicznych hr. Bernstorffa. Poda-

wa tu zwile szereg ze wszech miar interesujcych no-

win. Dotyczyy one nadzwyczaj wanej i aktualnej sprawy

rozszerzenia Królestwa od strony Litwy, bdcej na po-

rzdku dziennym na skutek doniosych ukazów Aleksan-

dra I. o utworzeniu Oddzielnego Korpusu Litewskiego

z 1817 (i 1819) r., oraz synnej jego mowy sejmowej war-

szawskiej 1818 r. Schmidt wprost donosi o zamierzanem

przez monarch ogoszeniu inkorporacyi gubernii litew-

skich do Królestwa na przyszym sejmie 1820 r. Niemniej

ciekaw bya komunikowana przez niego pogoska, i na

wypadek oczekiwanego podówczas zejcia sdziwego króla

saskiego, Fryderyka Augusta, miaaby zosta urzeczywi-

stnion znamienna koncepcya terytoryalna, podniesiona

jeszcze lecz zwichnita na Kongresie Wiedeskim, a pole-

gajca na zajciu Saksonii przez Prusy, w zamian za od-

stpienie Rosyi W. Ks. Poznaskiego, które zostaoby wcie-

lonem do Królestwa. Zarazem stwierdza Schmidt, e Ale-

ksander z osobliw uwag ledzi administracy austrya-

ck w Galicyi i ywo interesuje si wszelkiemi objawami

rosncego tam niezadowolenia z uciliwych rzdów au-

stryackich. W tem wszystkiem, obok pewnej przesady^

byy szczegóy, jak na ow wanie chwil, cakiem wia-
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rogodne i znajdujce skdind potwierdzenie ródowe
w najnowszych wiadectwach rosyjskich i polskich. W ka-

dym razie wiadomoci powysze, zasignite przez kon-

sula pruskiego w koach najbliszych W. Ks. Konstantego

i samego cesarza, s symptomatycznie nader znamienne

dla tego ustroju odnowicielskiego, w jakim wtedy jeszcze

znajdowa si Aleksander, i dla tych dalekosinych a nie-

trwaych zamierze, z jakiemi w owym momencie przej-

ciowym 1818—19 r., kulminacyjnym okresie swego libe-

ralizmu, nosi si on w dziedzinie sprawy polskiej. Nie

ulega te wtpliwoci, e niniejsze tak lapidarne i moe
nie bez rozmysu przesadne, doniesienie ostrzegawcze

Schmidta, dostawszy si do Berlina, a std i do Wiednia,

wywoa musiao ywy niepokój obu rzdów spódziel-

czych i przyczyni si do podjtej natychmiast z obu

stron akcyi zapobiegawczej, dziki której koniec kocem
sparaliowane zostay w zupenoci rzeczone pikne, lecz

zawsze bardzo kruche intencye liberalne polskie Aleksan-

dra I.

W istocie ta pierwsza czysto polityczna depesza kon-

sulacka wywoaa sensacy w Berlinie. Minister Bernstorff

uzna j za wysoce »interesujc* i w poufnym reskry-

pcie, posanym równie bezpieczn drog przez Zerbo-

niego, zachci Schmidta, aby nie krpujc si bynajmniej

^przepisan sobie pierwotnie dziedzin urzdow «, nie

omieszkiwa i nadal »kontynuowa w tym samym sposo-

bie i zdwojon zasugiwa si pilnoci*. Takiej tylko za-

chty czeka Schmidt i odtd, równolegle do zwyczajnych

doniesie konsulackich, wyprawia on z Warszawy do

swego ministerym osobn sery depesz czysto politycznych

pod nazw »doniesie o sprawach publicznych* (Berichte

uber óffentliche Angelegenheiten).

Ju nastpna tego rodzaju depesza warszawska z maja
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t. r. miecia znowu sporo zajmujcych postrzee. Tym
razem Schmidt stara si da charakterystyk spoecze-

stwa polskiego, jego nastrojów i de. Wyprzedzajc ks.

Bismarcka, który, jak wiadomo owiadczy kiedy z try-

buny parlamentarnej, e daby sobie rad z Polakami lecz

nie z Polkami, warszawski konsul twierdzi cakiem po-

wanie, e gówn spryn polityczn w Królestwie s
»kobiety polskie, znacznie przewyszajce mczyzn pod

wzgldem umysu i wyksztacenia, lepiej obeznane z kart

geograficzn swego kraju, ni z wasnem gospodarstwem

domowem«. Silnie podkrela rónic zasadnicz w sto-

sunku opinii publicznej polskiej do osoby cesarza i króla

Aleksandra I., cieszcego si powszechn sympaty, a do

Rosyan w ogólnoci, traktowanych podawnemu jako zdo-

bywców, z nieufnoci i niechci. Zarazem twierdzi ze

szczególnym naciskiem, e tembardziej jeszcze ze strony

rosyjskiej ywione s uczucia nawskro wrogie wzgldem
wszystkiego, co polskie. Niech opinii publicznej rosyj-

skiej do Królestwa i Polski tak jest gboko zakorzenion

i bezwzgldn, e spada ona nawet na samych Rosyan

sucych w Królestwie. »Gdy przybywaj oni std do

Petersburga, s przyjmowani tam, z wyjtkiem dworu,

jaknajgorzej, traktowani jako odstpcy i nazywani rene-

gatami, adwokatami polskimi. Genera Arakczejew naley

do najzacitszych ich wrogów i zwalcza najsilniej myl
zjednoczenia wszystkich prowincyj rosyjsko-polskich, która

jednak, po w^ykoczeniu niezbdnych robót przygotowaw-

czych, niezawodnie bdzie urzeczywistnion w roku przy-

szym i wywoa w Rosyi wielkie niezadowolenie «. Równo-

czenie Schmidt mia ju mono podania pewnych szcze-

góów o ukadanym wtedy przez Nowosilcowa w najwik-

szej tajemnicy, na rozkaz cesarski, projekcie konstytucyi

powszechno-rosyjskiej; mia nawet, jak si okazuje, sam
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w rku odpowiednie dokumenty, o których mówi na pod-

stawie »tego, co sam czytaem*, przyczem wyraa »na-

dziej, e bd tak szczliwym, wydosta kopi «. Podo-

bnej sztuki nie móg oczywicie dokaza inaczej, jak przy

osobistej pomocy Nowosilcowa.

Rzeczywicie to tour de force^ dostarczenie gabine-

towi berliskiemu dokadnej kopii zarysu synnego proje-

ktu konstytucyi rosyjskiej, bdcego wtedy sekretem jesz-

cze nawet dla W. Ks. Konstantego, uskuteczni Schmidt

w padzierniku t. r., kiedy projekt ów by roztrzsany

bliej podczas bytnoci Aleksandra w Warszawie. Przy

tej okazyi z widoczn ulg donosi konsul pruski w swych

depeszach poufnych o pierwszych objawach dostrzeganej

zmiany na gorsze w stosunku monarchy do Królestwa.

» Cesarz, który ju cztery razy odwiedza Warszaw, ni-

gdy nie by tak powanym, tak mao uprzedzajcym, jak

obecnie*. Zaczynaj odczuwa t zmian Polacy; prezes

Senatu, Stanisaw Potocki, ze wzruszenia a zemdla na

sesyi — a by on ju wtedy w przededniu nieaski i dy-

misyi. »W. Ksi zachwycony jest zachowaniem si ce-

sarza i odtd zapewne bdzie si jeszcze mniej krpowa
ni kiedykolwiek*. O czujnoci Schmidta pochlebne daje

pojcie ten fakt, i on tak wczenie wyczu pocztki

wstecznego przesilenia w polityce polskiej Aleksandra,

które miao uwydatni si namacalnie dopiero w roku na-

stpnym na drugim Sejmie warszawskim.

O przebiegu tego Sejmu i równolegem zaostrzeniu

tamtego zasadniczego przesilenia sporo szczegóów chara-

kterystycznych podaje z upodobaniem korespondencya

Schmidta z r. 1820. Relacye jego w tym wzgldzie s
tem ciekawsze, e w czci opieraj si bezporednio na

sowach wasnych samego W. Ks. Konstantego. »Jego Ce-
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sarzewiczowska Mo zaszczyca mnie cigle swojem zau-

faniem i przy kadej sposobnoci udziela mi wynurze
z powodu liberaów tego kraju a zwaszcza kobiet tutej-

szych. Wynurzenia te zwykle zamyka on sowami: Rózgi,

rózgi, oto czego im potrzeba «. Kiedyindziej, ju podczas

Sejmu, zapisuje konsul nastpujce orzeczenie, syszane

z ust W. Ksicia: »Do dyaba z liberaami, doktrynerami

i filantropami! jedynie tylko bat moe rzdzi wiatem!

«

Niepomylny obrót Sejmu, energiczne wystpienie opozy-

cyi, surowe królewskie ordzie zamknicia, wszystko to

napawa konsula generalnego pruskiego szczerem ukonten-

towaniem, tembardziej, e z rozmów swoich z bawicymi
wtedy w Warszawie Rosyanami, nie wyczajc adjutan-

tów przybocznych monarchy, przekonywa si z pociech,

i oni równie s uradowani »z dekonfitury Królestwa

Polskiego*. Jeden tylko minister spraw zagranicznych, hr.

Oapo d'Istria stara si umiarkowa zbyt gwatowny zwrot

reakcyjny Aleksandra wzgldem Królestwa, lecz nie tyle

z sympatyi dla Polski, ile ze wzgldu na polityk zagra-

niczn, a zwaszcza greck, cesarza, która z takim zwro-

tem nie daaby si pogodzi wobec opinii europejskiej.

Przenikliwy Schmidt, doskonale zdajc sobie spraw z tych

komplikacyj i przeciwiestw polityki zagranicznej a we-

wntrznej cesarza Aleksandra, udziela w tej mierze wy-

janie bardzo trafnych, które niewtpliwie przyday si

gabinetom berliskiemu i wiedeskiemu dla tem atwiej-

szego opanow^ania dotychczasowej dyrektywy politycznej

rosyjskiej na naradach kongresowych w Opawie i Lubla-

nie w najbliszej zaraz przyszoci.

Rok 1821 przyniós dalsze, coraz wyraniejsze oznaki

wycofywania si Aleksandra z pierwotnych zamysów re-

formatorskich wzgldem Rosyi i restytucyjnych wzgldem
Polski. Jaknajpilniej wszelkie podobne symptomaty ledzi
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i komunikowa swemu rzdowi bystry obserwator pruski

w Warszawie. Z pociech donosi, e monarcha w maju

t. r. jeden dzie tylko zabawi przejazdem w Warszawie

i e nadto, podczas tak krótkiego pobytu, doszo do gro-

nych ostrzee i dotkliwych rodków represyjnych dla

Królestwa Polskiego. Mowa tu o wydanej wtedy wanie
w Warszawie synnej odezwie ministra sekretarza stanu

Grabowskiego imieniem królewskiem (25 maja 1821 r.) —
której proweniencya zazwyczaj mylnie bywa podawan—
gdzie z powodu deficytu skarbowego zostaa zakwestyo-

nowan sama egzystencya ustawodawcza Królestwa. Mowa
równie o specyalnych penomocnictwach policyjnych na-

danych wówczas dodatkowo W. Ksiciu Konstantemu oraz

o reorganizacyi, na nowych rozszerzonych zasadach. Wy-
szej Tajnej Policyi warszawskiej — co znowu stanowio

przygrywk do wielkich ledztw i uwizie lat nastpnych

i sprawy ukasiskiego, a tem samem do caego szeregu

najsmutniejszych powika wewntrznych, których dro-

bnostkow relacy zapenione s odtd coraz gciej spó-

czesne depesze konsulackie Schmidta z 1822—26 r. Z lu-

boci zaznacza on gbokie rozgoryczenie, szerzce si

skutkiem tych wypadków w spoeczestwie polskiem, i po-

wtarza wyrazy syszane od wybitnych Polaków: »jeste-

my przy pocztku koca; niebawem znajdziemy si

w tem samem pooeniu, co i inne prowincye rosyjskie*.

Obok licznych informacyi o przebiegu ledztwa i sdu
w sprawie Wolnomularstwa Narodowego, zakoczonej ska-

zaniem ukasiskiego i towarzyszy przez wyrok wojenny

1824 r., Schmidt z osobliw pilnoci przesya do Berlina

szczegóowe wiadomoci o wszcztych równoczenie na

Litwie przeladowaniach modziey szkolnej Uniwersytetu

wileskiego i tamecznych rednich zakadów naukowych.

Niektóre z tych jego doniesie, np. z powodu trzymanych
OWA STULECI*. T. II. 30
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w cisej tajemnicy zaj w szkole kieydaskiej, byy na-

tury tak poufnej, e widocznie pociodzi mogy jedynie

od samego naczelnego przeladowcy modziey litewskiej^

senatora Nowosilcowa we wasnej osobie.

Mia tedy dosy powodów do zadowolenia konsul

generalny pruski z opakanego obrotu stosunków polsko-

rosyjskich w ostatnich latach panowania Aleksandra L
Ale mia te nieprzyjemno i kopot ze strony cakiem

niespodzianej: poczyna mianowicie dostrzega w aska-

wym dotychczas dla siebie W. Ksiciu Konstantym nieo-

czekiwan zmian na gorsze w stosunku do Prus. W. Ks.

Cesarzewicz nagle zacz akcentowa bardzo wyranie

przychylno szczególn dla dworu wiedeskiego a nie-

dwuznaczn antypaty dla dworu berliskiego. » Nieprzy-

jazne usposobienie W. Ksicia dla Prus— donosi Schmidt

w pocztku 1824 r. —które Jego Cesarzewiczowska Mo
codziennie uwydatnia w mojej obecnoci, naraa mnie ty-

godniami caymi na przykroci «. Przyczyna tego dziwnego

zwrotu leaa daleko gbiej, ni monaby napozór przy-

puszcza, znajc kapryne usposobienie Konstantego. Tkwia

ona mianowicie w jego dziwnym, coraz pogarszajcym si

stosunku do modszego brata Mikoaja, który, jako zi
króla pruskiego, by wszak jaknajcilej zwizany z Ber-

linem, a który zarazem, z woli Aleksandra, wedle tajnega

ukadu dokonanego w rodzinie cesarskiej, by predestyno-

wanym nastpc tronu, rzeczywistym dziedzicem praw,

ju tylko pozornie przysugujcych Cesarzewiczowi Kon-

stantemu.

O owych arcywanych postanowieniach rodzinnych^

powzitych w Petersburgu w sprawie sukcesyjnej, cho
byy trzymane w najwikszej tajemnicy, oddawna posia-

dano dokadn wiadomo w Berlinie, bezporednio z naj-

lepszego róda, bo od W. Ksicia Mikoaja; a i w rela-



- 467 —

cyach warszawskich sprytnego Schmidta napotykaj si

ostrone wprawdzie, lecz do wyrane, wskazówki w tej

mierze. Berlin by pod tym wzgldem daleko lepiej infor-

mowany od Wiednia, gdzie liczono napewno na objcie

rzdów po Aleksandrze przez Konstantego, a obiecywano

sobie najpomylniejsze skutki polityczne ze znanej powsze-

chnie sympatyi W. Ksicia Cesarzewicza dla domu austrya-

ckiego. mier Aleksandra I w grudniu 1825 r., zamach

Dekabrystów, trzytygodniowe bezkrólewie w Rosyi i Kró-

lestwie Polskiem, dugie niebezpieczne przesilenie, ostate-

czne utrzymanie si Mikoaja I przy koronie — wszystkie

te wypadki nadzwyczajne musiay te odbi si silnem

echem w relacyach konsulackich z Warszawy. Co do sa-

mego przebiegu wydarze ówczesnych posiadamy obecnie

przyczynki nowe i decydujce z najpierwszego róda pe-

tersburskiego, obalajce doszcztnie dotychczasow urz-

dowo-legendow wykadni, i stwierdzajce niezbicie, e
nie chodzio tu bynajmniej o wycig szlachetnoci pomi-

dzy dwoma brami, bezinteresownie ofiarujcymi sobie

nawzajem koron, lecz e przeciwnie, odbywa si po-

dówczas midzy Petersburgiem a Warszaw, midzy Mi-

koajem a Konstantym zatarg bardzo ukryty i zamasko-

wany, lecz naprawd bardzo zawzity i ostry, i e, ko-

niec kocem, W. Ksi Cesarzewicz wbrew swej woli

zosta odsdzony od tronu. Doniesienia konsulackie z War-

szawy, z tej wanie doby krytycznej, s gównie z tego

wzgldu ciekawe, e rzucaj wiato na ówczesne usposo-

bienie Konstantego, wiadcz o jego przygnbieniu i za-

wodzie. »W. Ksi Konstanty— donosi ks. Metternichowi

wicekonsul austryacki Lorenz w pocztku stycznia 1826

roku — z powodu (przysigi na rzecz Mikoaja I), po raz

pierwszy od nadejcia wieci o zgonie cesarza, opuci
Belweder. Jego Cesarzewiczowska Mo znacznie ucierpia

30*
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w wygldzie i uderzajco schud. Odebra on osobicie

przysig od rosyjskich puków grenadyerskich. Gwardya

polska skadaa przysig na rce generaa Krasiskiego,

inne puki — pod przewodem odpowiednich generaów dy-

wizyi... Wszystko odbyo si bez jakiejkolwiek uroczysto-

ci szczególnej, bez przemówie i t. p., cakiem po cichu,

bez wszelkich oznak radoci lub niechci*. Trudno po-

oenia W. Ksicia Konstantego jeszcze bardziej wzrosa,

gdy skutkiem wykrycia w Petersburgu zwizku areszto-

wanych Dekabrystów rosyjskich z polskiem Towarzystwem

Patryotycznem zacza si w Warszawie doba wikszych

ni kiedykolwiek ledztw i aresztów politycznych. Dzi
niezbicie wiadomo, e caa ta nowa afera ledcza, bdca
punktem wyjcia Sdu Sejmowego, narzucon zostaa W.

Ksiciu Konstantemu, wbrew stanowczej jego opozycyi,

przez Mikoaja I, który swoj surow represy ledczo-

sdow w Petersburgu pragn uzupeni i zrównoway
przez analogiczn, conajmniej równie ostr represy

w Warszawie, a zarazem mia na widoku przeszkodzi

wytworzeniu si odmiennych, lepszych ni dotychczas,

stosunków pomidzy wyzutym z tronu rosyjskiego Cesa-

rzewiczem a pozostajcem faktycznie pod jego rzdami

Królestvvem Polskiem. Ale podówczas dla osób, nie wtaje-

mniczonych w te spryny zakulisowe, gówne odium spa-

dao wycznie na Konstantego, co te wanie najdoka

dniej odpowiadao intencyom petersburskim. Odbicie tego

osobliwego stanu rzeczy odnajduje si w spóczesnych re-

lacyach austryackich z Warszawy, zarówno pochodzcych

z tutejszego konsulatu, jakote od ks. Hessen-Hombur-

skiego, jadcego tdy na koronacy moskiewsk.

W nienaturalnej, dwuznacznej sytuacyi, jaka odtd

staa si udziaem W. Ks. Konstantego, podawnemu wiel-

korzdcy Królestwa Polskiego, po czci nawet Litwy,
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a niedoszego cesarza, w stosunku do rzeczywistego mo-

narchy a samodziercy wszechrosyjskiego par excellencey

Mikoaja I, byy pewne strony szczególnie draliwe a nad-

zwyczaj doniose, które daleko wczeniej i lepiej od ob-

serwatorów austryackici uchwyci bystrzejszy postrzegacz

pruski w Warszawie. Ju w styczniu 1826 roku donosi

Schmidt o obiegajcych Warszaw pogoskach, bdcych
w gruncie rzeczy niczem innem, jak odbiciem ukrytych

dezyderatów samego Konstantego i jego najbliszego oto-

czenia, a wedle których nowy cesarz miaby jakoby » po-

zostawi Królestwo Polskie oraz inne prowincye polsko-

rosyjskie pod nieograniczon wadz Jego Cesarzewiczow-

skiej Moci, a nawet, e wadza W. Ksicia pod tym wzgl-

dem powinna jeszcze bardziej zosta zwikszon*. Nie

ulega wtpliwoci, e tego wanie podówczas, z chwil

zmiany panujcego, yczy sobie najgorcej Konstanty, e
upatrywa w tem jedyne stosowne odszkodowanie za ustp-

stwo, albo raczej utrat, korony polsko-rosyjskiej, e chcia

by gospodarzem w Polsce. Ale równie niewtpliw jest

rzecz, e Mikoaj I od pierwszej godziny objcia rzdów
powzi postanowienie niewzruszone utrzymania przy so-

bie caej peni udzielnoci cesarsko-królewskiej, e Kon-

stantemu nie tylko nie myla ustpowa w Polsce i spra-

wach polskich, lecz przeciwnie zaoy sobie z góry cie-

nia stopniowo jego kompetency w Królestwie i na Li-

twie, wkocu moe cakiem go std wyparowa, w ka-
dym razie poprowadzi polityk polsk wbrew jego inten-

cyom i pierwotnym trdycyom Aleksandra, wbrew wyo-

drbniajcym pastwowo polsk porkom i zapowie-

dziom, a w myl wprost odwrotnych de unifikacyjnych

czysto rosyjskich. To te zasadnicza rónica pogldów

w tej wanie materyi, od razu wystpujca na jaw i od-
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td coraz pogbiajca si, miaa stanowi kamie obrazy

w stosunku napozór serdecznym, w istocie nawskró nie-

przyjaznym, obu braci, obu tak rónych a jednakowo bez-

wzgldnych indywidualnoci ludzkich i politycznych, Kon-

stantego a Mikoaja.

W relacyach pruskich z Warszawy starannie s za-

znaczane kolejne postpy tego znamiennego zatargu.

Schmidt, poczynajc od 1826 r., donosi o ponurym, gnie-

wnym nastroju W. Ksicia, o jego stanowczej odmowie

udania si do Petersburga, dokd wzywany by naglco

przez Mikoaja dla udzielenia swoj obecnoci naleytej

sankcyi moralnej modemu cesarzowi, o jego nagej lecz

nadzwyczaj krótkiej podróy na koronacy do Moskwy
(wyjecha z Warszawy 20 sierpnia, powróci ju 10 wrze-

nia 1826 r.) i t. d. Przez cay nastpny 1827 r., pod

wpywem narzuconych sobie kopotów ledczych warszaw-

skich, W. Ksi okazywa rosnce cigle rozgoryczenie.

»Jego Cesarzewiczowska Mo nie zgadza si z wikszo-

ci zarzdze cesarza a nawet, wedle wiadomoci z naj-

lepszego róda, mia podobno gorzko uskara si przed

cesarzow matk « — gówn, jak wiadomo, sprawczyni

dokonanej zmiany nastpstwa tronu. W lutym t. r. Kon-

stanty bawi w Petersburgu, gównie dla rozmówienia si

w sprawach polsko-litewskich. »W. Ksi Cesarzewicz —
pisa po jego powrocie do Warszawy Schmidt — zgoa nie

jest zadowolony ze swego ostatniego pobytu petersbur-

skiego i znajduje si znowu w usposobieniu bardzo po-

dranionem. Jego Cesarzewiczowska Mo mia kilka na-

der ostrych rozmów z cesarzem,... (który) w sprawach

polskich stale upiera si przy swojem zdaniu. W. Ksi
cae swoje oburzenie w bardzo silnych wynurzy polskiemu

ministrowi sekretarzowi stanu w Petersburgu, generaowi

hr. G^rabowskiemu. Kiedy doniesiono o tem cesarzowi,
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Jego Cesarska Mo odezwa si: »genera Grabowski jest

na subie u mnie a nie u mego brata«.

Obok sprawy Sdu Sejmowego bya jeszcze inna,

daleko mniej gona, prawie niedostrzegalna dla ówczesnej

opinii publicznej, a przecie posiadajca w istocie wag
pierwszorzdn i bdc te jednym z najgówniejszych

powodów nieprzejednanego zatargu pomidzy Konstantym

a Mikoajem: sprawa rekrutacyi Oddzielnego Korpusu Li-

tewskiego. Korpus ten dotychczas skada si i by kom-

pletowany wycznie z rekrutów gubernii litewskich i sta-

nowi poniekd, pod komend W. Ksicia Konstantego, je-

dn cao z armi Królestwa Polskiego; owó obecnie

Mikoaj, wbrew gwatownej opinii W. Ksicia, zacz tych

rekrutów zabiera do korpusów rosyjskich, a natomiast

zapenia puki litewskie poborem czysto rosyjskim. Donio-

so tej zmiany od razu zwcha przenikliwy Schmidt: »To

zarzdzenie— donosi on do Berlina—wydaje mi si niezawo-

dn oznak, e J. C. M. cesarz Mikoaj bezwarunkowo nie

podziela zamiaru, wyraonego w latach 1815—18 przez

. p. cesarza Aleksandra, wzgldem zjednoczenia midzy
sob wspólnym wzem administracyjnym i politycznym

wszystkich, podwadnych beru rosyjskiemu, ziem pol-

skich... Zarzdzenie powysze wywoao tu u wielu osób

bardzo silny niepokój «.

Rok 1828 w dalszym cigu przyczyni si do zna-

cznego obostrzenia stosunków pomidzy Warszaw a Pe-

tersburgiem, na skutek wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej.

W. Ks. Konstanty jaknajmocniej by przeciwny tej wojnie

i caej zwizanej z ni oryentacyi politycznej, skierowa-

nej ostrzem swem przeciw Austryi. »Nastrój W. Ksicia

Cesarzewicza — pisa Schmidt w maju t. r. — jest cigle

niezmiernie podraniony; Jego Wysoko z najwiksz na-

mitnoci owiadcza si przeciw obecnej wojnie, któr
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uznaje za równie niesprawiedliw
,

jak niebezpieczn.

W cigu lat czternastu, odkd miaem sposobno obser-

wowa W. Ksicia, nie byo jeszcze ani razu tak dugiego

okresu takiej w nim goryczy i gniewu. Wyrazy, jakich

on uywa o J. C. M. cesarzu, o generale Dybiczu i t. d.

s poprostu przeraajce*. Ze wspóczesnych doniesie

austryackiego konsula generalnego w Warszawie, Proyosta,

wida, e w Petersburgu liczono si wtedy bardzo z mo-

liwoci interwencyi austryackiej w wojnie tureckiej i e
na taki wypadek gotowano si do uderzenia na Galicy.

Wzmoga si nadzwyczajnie dziaalno wywiadowcza

Wyszej Tajnej Policyi wojskowej pod generaem Ronie-

ckim od strony galicyjskiej. Wówczas to Roniecki wydo-

by skdci, a najprawdopodobniej sam poleci sfabryko-

wa litografowane portrety ks. Reichstadtu, wizionego

w Schonbrunnie syna Napoleona a wnuka cesarza Fran-

ciszka, w stroju narodowym polskim, jako rzekomo pre-

destynowanego przez Austry, na wypadek wojny z Ro-

sy, kandydata na króla polskiego. Agenci rosyjscy roz-

poczli yw dziaalno w Rzeczypospolitej Krakowskiej

i w Galicyi, docierali do Wiednia, na Wgry i a do Chor-

wacyi i Dalmacyi. Caa ta akcya odbywaa si z osobi-

stej inicyatywy cesarza Mikoaja, bez wzgldu na najwy-

raniejsz opozycy W. Ks. Konstantego.

W listopadzie 1828 r., z powodu mierci cesarzowej

matki, wypado Konstantemu znowu uda si do Peters-

burga — jak sam zapowiada »po raz ostatni « w yciu;

a mia on w zamiarze tym razem ostatecznie doprowa-

dzi z Mikoajem do wyjanienia stanowczego »wzgldem

wszelkich spraw, dotyczcych prowincyi polsko-rosyjskich

i Królestwa Polskiego*. Do wyjanienia takiego wedle my-

li Cesarzewiza jednakowo doj nie mogo. Tymczasem

nowe przyszy kopoty i rónice zda w sprawie zawie-
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szonego wyroku Sdu Sejmowego, a nareszcie po wielu

trudnociach dosza sankcya tego wyroku. Wkrótce potem,

po dalszych skomplikowanych rokowaniach midzy Kon-

stantym a cesarzem, nastpio przybycie Mikoaja do War-

szawy na Sejm koronacyjny 1829 r. Relacye austryackie

i pruskie z Warszawy dostarczaj w tym okresie sporo

charakterystycznych przyczynków, rzucajcych zwaszcza

wiato na zachowanie si monarchy i nastrój ludnoci

w czasie tej pierwszej i jedynej koronacyi cesarza rosyj-

skiego na króla polskiego w stolicy Polski.

Sejm warszawski 1830 r., pierwszy i ostatni Sejm

Mikoajowski, z baczn uwag ledzony by przez konsu-

lów zagranicznych w stolicy Królestwa, których kores-

pondencya wspóczesna mieci te do interesujcych

szczegóów, wzgldem wielu okolicznoci zakulisowych, to-

warzyszcych tym doniosym rozprawom sejmowym. Cie-

kaw ju jest wiadomo o redakcyi wstpnego ordzia

królewskiego. Cesarz Mikoaj kaza sobie przedstawi

mowy, wygaszane przez Aleksandra przy otwarciu po-

przednich Sejmów warszawskich, i po przeczytaniu syn-

nego ordzia 1818 r. odezwa si z oburzeniem: »Oto je-

dna z gównych przyczyn petersburskiego zamachu gru-

dniowego!* Szczególniejsze byo zachowanie si W. Ksicia

Konstantego, który tym razem stawia si poniekd w pe-

wnem przeciwiestwie do Mikoaja. Midzy innemi, jako

deputowany na Sejm od przedmiecia Pragi, W. Ksi
zaprosi do siebie niektórych posów, przyj ich bardzo

serdecznie i zakoczy swoje do nich przemówienie temi

sowy: »Przedewszystkiem bdmy dobrymi Polakami; ja

równie nim jestem*. Jak wiadomo, punkt cikoci Sejmu

1830 r. spoczywa w zatargu pomidzy wikszoci sej-

mow a rzdem i duchowiestwem w sprawie rzdowego
projektu nowego prawa maeskiego. Odrzucenie projektu
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bardzo le byo przyjte przez monarch i wpyno nie

pomau na pogorszenie stosunku jego do kraju. W donie-

sieniach konsulackich warszawskich znajduj si liczne

i cenne pojanienia w tym wzgldzie, do których nadto

dochodz nadzwyczaj ciekawe uzupenienia, owietlajce

stanowisko i akcy duchowiestwa polskiego a zawarte

w korespondencyi Watykanu z nuncyuszem apostolskim

w Wiedniu, odbierajcym poufne relacye wprost od bi-

skupów-senatorów z Warszawy.

Tymczasem szybkimi krokami ju zblia si pocz-

tek koca Królestwa Kongresowego: wybuch rewolucyi li-

stopadowej. Jeszcze w sierpniu 1830 r., skoro tylko nade-

szy do Warszawy pierwsze wieci o zwycizkiej rewolu-

cyi lipcowej paryskiej, w tutejszych relacyach konsula-

ckich austryackich i pruskich wystpuj znamienne od-

gosy tego guchego niepokoju, jaki pod wieem wrae-

niem w\ypadków francuskich ijoczyna nurtowa stolic

Królestwa Polskiego a odczuwany te by najywiej przez

rzd krajowy, a w szczególnoci przez W. Ksicia Kon-

stantego. W. Ksi zaniepokojony by podwójnie i potrój-

nie: obawia si po czci — cho daleko mniej i inaczej?

ni monaby przypuszcza — jakiego raptownego odru-

chu rewolucyjnego; trwoony by przez wasn swoj po-

licy tajn, do której nie mia zaufania i która z rozmy-

su pomnaaa strachy a nawet je prowokowaa; wreszcie

liczy si musia z wojennymi zamiarami Mikoaja, zmie-

rzajcymi do interwencyi zbrojnej przeciw Francyi, z ar-

mi polsk w awangardzie rosyjskiej, z projektami wiel

kiej wyprawy na Zachód, ukadanemi ju w Berlinie przez

Dybicza, co wszystko byo, jaknajbardziej przeciwne po-

gldom i intencyom W. Ks. Cesarzewicza. Nikt lepiej

o tych rzeczach draliwych nie by informowany od

Schmidta, który w ówczesnych depeszach swoich do Ber-
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lina móg nawet docza wypisy z najpoufniejszycli ra-

portów, posyanych z Berlina przez Dybicza W. Ks. Kon-

stantemu, gdzie mieciy si bardzo ostre zwroty o dwo-

rze, generalicyi i polityce pruskiej. Podobnie móg on do-

starcza gabinetowi berliskiemu najszczegóowszych in-

formacyi o najpierwszych, odkrytych w Warszawie w pa-

dzierniku i listopadzie 1830 r. ladach gotujcego si spi-

sku rewolucyjnego oraz o podziemnych robotach policyj-

nych, zwizanych z t spraw. Nareszcie nastpi wybuch

29 listopada. Schmidt najpierwszy, tego dnia, pón go-

dzin wieczorn, lecz jeszcze przed zamkniciem rogatek,

i przeciciem komunikacyi, zdy pchn kuryera do

Berlina z kartk, mieszczc kilka wyrazów nakrelonych

oówkiem o wybuchej rewolucyi. Nazajutrz, z Królikarni

pod Warszaw, gdzie usadowi si przy boku obozujcego

tu z wojskiem rosyjskiem W. Ksicia, posa gorczkow,

dorywcz a wcale charakterystyczn relacy o dokona-

nym przewrocie.

Na dniu rewolucyi listopadowej skoczya si waciwa
rola oficyalna konsulatów zagranicznych w Warszawie, jako

instytucyi, umocowanych przy dotychczasowym rzdzie

Królestwa Kongresowego Konsulowie lub ich zastpcy po-

zostali wprawdzie i nadal krócej lub duej w Warszawie

w czasie trwania rewolucyi i wojny polsko-rosyjskiej,

a nawet w formie póurzdowej nawizali mniej lub wi-

cej cise stosunki i rokowania z Rzdem rewolucyjnym

warszawskim. Pod tym wzgldem, obok konsulów austrya-

ckiego i francuskiego, osobliwie godn uwagi bya caa

nader oywiona w cigu 1830—1 r., a w najwyszym

topniu lizka i dwulicowa dziaalno reprezentanta pru-

skiego, niezrównanego Schmidta, który z asystenta W. Ks.

Konstantego potrafi w mgnieniu oka uczyni si rzeko-

mym przyjacielem i doradc Rzdu Narodowego polskiego.
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Jednakowo te sprawy, odbywajce si ju w zgoa od-

miennych, wyjtkowych warunkach politycznych, a po-

przednio ju przez nas poruszane, wypadnie nam szcze-

góowo rozwin w wykadni odrbnej, na tle dziejów wa-

ciwych Dyplomacyi polsko-europejskiej w czasie rewolu-

cyi listopadowej.

.^..



PRZYPISY.





(Str. 2). Specification Derjenigen, so derzeit die Cron- und

Hofambter in Pohlen besitzen, wie auch der Senatoren und Andern,

welche im Credit stehen und Gehor haben, mit Anmerckung, was sic

fur Genialisten seindt (kwiecie 1713): »Primas von Hauss Szem-
bek oder Schonbeck, wie sie sich itzt schreiben wollen. Ist ein g-utter

Pohl und weil er etliche Jahr, derzeit der Pest auch ais die Schwe-

den in Pohlen den Meister gespielet und sich der Konig in Sachsen

retiriren miissen, in Schlesien gewesen, mehr denen Teutschen ais

Frantzosen geneigt; er thuet aber nichts Haubtsachliches ohne des

Croncanzlers, seines Bruders Berathschlagung. Croncanzler Szem-
bek. Ist zwar denen Frantzosen geneigt gewesen, er zeiget aber

itzo eine besondere Ergebenheit fiir Ihro Kais. Maj. ...er hat, sovieI

ich weiss, nie Pension in Franckreich gehabt, doch kann man sich

auf ihn anderst nicht, ais nach seiner und seines gantzen Hauses

Convenienz verlassen. Cronmarschal Bieliski ist jiingsthin

gestorben... das gantze Bielinskische Hauss ist frantzosisch, weil

selbstes Pension von Franckreich geniesset und auch einige Capita-

lien noch aus Franckreich zu fordern hat; der frantzosische Abge-

sandte stecket Tag und Nacht bei dessen itzt Verstorbenen Ehecon-

sortin... Mniszech... ist ein gutter Pohl und mischet sich in die

Staatssachen wenig; es hat ihn der Konig den 2-en dieses [std wy-

nika data tego operatu, gdy M. wzi lask w. k. 2 kwiet. 1713]

zum Cronmarschall ernennet. ...Das gantze Sapiehasche Hauss

stellet sich zwar kaiserlich, sie seindt aber Alle denen Frantzosen

zugethan,. Fiirst San

g

uszko [Pawe] ..ist zum litthauischen Hof-

marschall declariret worden [równie w kwiet. t. r.], ist ein junger

Herr, noch nie gebraucht worden, ...und zeiget sich denen Teutschen

gewogen. Litthauischer Grosscanzler Carl Hertzog
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und Fiirst von Radziwi lialtet sici in Alem seir indiffereiit

docti zeiget er sieli meir l^aiserlici ais anderer Seitlien, will aber

caressiret und mit Convenienzen angesehen werden. Littiaui-
seher Unterkanzler Fiirst Czartoryski [Kazimierz] will

sici zwar wohl gutt kaiserlici erzeigen, ist aber frantzósisch, wie

seine Gemahlin, die eine Morsteinin und in Franckreich gebohren...

Cronsciatzmeister Prebendowski ist ein gutter Teutscher

und Freund, auf welchen man sich kaiserlicher Seits ziemblich rer-

lassen kann, jedoci wann man nur sein Interesse nit bertihret.

Cronhofschatzmeister Miczy ski... ist ein purer Pohl, der

sich bloss auf die Oeconomie ergiebt... Croncamerer Ftirst Lu-

bomirski... bezeiget eine besondere Neigung, wie ander Fiirsten

Lubomirsker, gegen denen Teutschen, wiewohl er immer Frantzosen

bei sich hat, ...er lasset sichnach seiner Convenienz lencken. Cron-
leldherr Sieniawski hat allezeit die frantzosische Parthei ge-

halten und die hungarische Rebellen protegiret; er machet aber an-

jetzo soviell Contestationes seiner Ergebenheit zu Ihro Kais. Maj.

Dienst, dass man fast was daran zu sein glauben soli; gewiss ist

dass die Frantzosen mit mehr soviell Credit in seinem Haus wie

Yormahs haben. Dessen Gemahlin zeiget sich eben wie er... Es

scheinet aber, dass das Sicherste seie mit Beeden behutsahmb umb-

zugehen und sich zu menagiren, wie der Konig und die vornehm-

sten Senatoren es selbst thuen. Unterfeldherr Ezewuski ist

ein gutter Pohl und von einem gutten Gemiith, ohne besonderen

frantzosischen und anderen Intriguen, zeiget sich gutt kaiserlich.

Litthauischer Feldherr Pociej ist ein purer Pohl und lasset

sich am Meisten angelegen sein, wie und woher Geldt zu ziehen;

contestiret zu kaiserl. Dienste Allerergebenheit, mit Geldt aber kann

er wohl auf alle Seithen gezogen werden. Litthauischer Unter-
feldherr Denhoff ist zwar ein gutter Pohl, vergisset aber nit

auf der Uhrsprung seiner teutschen Familie, ist auch von einem

aufrichtigeren Gemiith ais viell Andere und konnte man sich kais.

Seits auf ihn noch ziemblich verlassen, absonderlich wann er das

Worth gegeben, so viell andere Pohlen wenig achten. Cr on refe-

renda rius Potocki... ist im Hertzen schwedisch und conseuen-

ter frantzósisch, wiewohl er sich auch aiisserlich gutt kaiserlich er-

zeiget. Cronregent Graf Ossoliski von Tenczyn ist

mehr indifferent ais partheiisch, dabei aber interessiret und leicht

zu gewinnen... Rudolff von Cracau ubieski... lasset sich
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voii seinem Bruder uud dessen Frau, welche eine Bieliska, und

Beide Ertzfrantzosen seindt, verfuhren. Bischoff von Cujavien
Szaniawski... stehet in grossem Credit und wirdt nichts Haubt-

sachliches ohne Dessen Zuziehung vorgenommen; ...contestiret sich

gutt kaiserlich zu aein, wiewohl er interessiret; hat auch ein Capi-

tal in Franckreich, wovon er grosses Interesse geniisset; er muss

ais gefahrlicher Mann menagiret und flattiret, auch mit einiger Er-

gotzlichkeit bisweillen conserriret werden. Bischoff von Posen
Taro ist zwar frantzosisch, hat aber kein grossen Credit: er giebt

Alles denen Armen ais ein gutter, frommer Praelat. Bischoff von

Ermland Potocki hat erst vorm Jahr dieses Bisthumb auf der

Konigs Nomination erhalten und obwohl er sich aiisserlich auf des

Konigs Seithe zu sein zeiget, so ist er doch schwedisch und soli

auch frantzosisch gehalten werden... Palatin von Sandomir
Morstin hat vorhin viell gegolten, anjetzo aber lasset er sich we-

nig sehen, weill er unter der Handt schwedisch und wie sein gan-

tzes Hauss frantzosisch ist... Palatin von Reussiaudt Jabo-
nowski ist des Konigs Stanislai Mutter Bruder, haltet sich zur

schwedischen, einfolglich frantzosischen Parthey, wiewohl er sich

anjetzo auch kaiserlich simuliret. . Palatin von Culm Dzia-

yski ist schwedisch und frantzosisch, wie seine Frau die.eine

Bieliska, und hat wider den Konig oft und erst neulich bei Reichs-

tag wiederumb scharff geredet... Der Palatin von Cracau Fiirst

Win owiecki ist ein gutter Pohl und dem AUerh. Ertzhauss

von Oestreich geneiget, wie sein Bruder, der zum Konig von Schwe-

den wegen der moscovitischen Verfolgung gangen, allein man kann

dannoch nit versichern, dass sich auf ihn zu verlassen seie; er ver^

mog auch wenig... Palatin von Mazovien Chomentowski
stehet beim Konig in guttem Credit, haltet es mit auf alle Seithe,

doch denen Teutschen geneigt, also dass man seines gutten Auffiih-

rens halber zufrieden sein kann; ist derzeit Gesandter bei der Otto-

manischen Porthen... Die Ftirsten von Radziwille, Lubomirsker/ Sa-

pieher und Potocker, so derzeit noch die vornehmbstei und vermog-

lichste in Pohlen seindt, bezeigen zwar gegen dem kaiserl. und ert-

hertzoglichen Hauss besondei-e Ergebenheit, sie mogen auch dies-

seiths mehr ais auf frantzosischer Seithen incliniren, doch ist so

wenig auf sie, ais auf alle Andere Pohlen sich zu verlassen, maas-

sen Alle und Jede obbenannte, ohne jegliche Exception, mehr ibr

privat Interesse und Convenienz, ais das gemeine Wesen und des-

DWA STULECIA T. 2 31
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sen Wohlfahrt beobachten... Was die hier in Pohlen ofters befindli-

che chursachsische Ministros anbetrifft, so ist der Ftirst von Ftir-

stenberg ais ein franzosischer Factionist bekandt. Der O b e r-

hoff marschall Herr Baron von Lowenthal ist zwar ein

gutter Teutscher, doch auf die von kais. Seithen vorkommende Ver-

trage sehr hart. Der Feldmarschall Graf Flemming ist zwar

ein Teutscher, allein der frantzosischen Faction zugethan und kein

Freundt des kais. Ministerii, dessen Auffiihrnng er ofters empfindlich

getadelt...«

(Str. 3 sq.). August II do Fryderyka-Wilhelma I, Vars , 16 f6vr.

1720: >V. M. trouvera ci-jointe une copie vidimee d'une relation, —
dont j'ai besoin de garder Foriginal a cause de son importance —
et le dóchiffrement que j'en ai fait faire. Je ne saurais absolument

plus le [Posadowski] souffrir k ma cour, ni lui garantir k ravenir

la surete, dont Tautres ministres jouissent«; Fryderyk-Wilhelm do

Augusta, Beri., 25 fevr.; por. Theiner, IV, 88, gdzie zamiast »Mu-

nig« czyt. Miinnich; Nowakowski, róda, II; Podoski, Teka, II, V,

VI; Droysen, Politik IV ^' M Abhdlg.; Arneth, Prinz Eugen, III.

Szembeka Ordre circulaire, Vars., 9 mars 1720: »La Cour de

Pologne, ayant t avertie que le baron Posadowski, ministre de

S.IM. le roi de Prusse, tramait plusieurs brigues dangereuses parmi

les nonces de la derniere di^te, et ayant trouv6 necessaire, afin de

s'claircir de la v6rit de ces avis, de faire observer les dómarches

et les correspondances dudit ministre, elle a enfin attrape une rela-

tion qu'i faisait au roi son maitre. Et comme cette relation confir-

mait les avis en question et que Tauteur y avouait meme, qu'il

agissait sans ordres, le Roi eut 6t en droit de lui temoigner d'abord

son ressentiment. Mais S. M. ayant voulu donner au roi de Prusse

une nouvelle preuve de sa modration et des egards qu'Elle a pour

lui, Elle s'est contente d'envoyer le góneral-major Miinnich a Ber-

lin et d'6crire la ci-jointe lettre k S. M. prusienne, qui la-dessus

a d'abord dsavou6 et rappele son ministre. Apres le retour de mr.

Miinnich, mr. le grand chancelier de la Couronne, ayant fait appe-

ler le baron Posadowski, lui a remis son rappel, dont le gnral-

-major Miinnich avait et6 chargó et lui a dit de la part du Roi,

qu*il ferait bien de partir incessamment. Cest 1^-dessus que le ba-

ron Posadowski est effectivement parti. S. M. a ordonne d'en man-

der ce que desus k ses ministres aux cours trangeres, afin qu'ils

-soient informs, de quelle manier le tout s'est pass, et en tat de
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tlsabuser ceux, qui pourraient en vouloir faire un autre rapport,

quoique Elle leur dfend en meme temps d'en parler les premers,

mais de rserver cette information pour les occasions, ou d'autre8

commenceront de les en entretenir*.

(Str. 7 sq.). August II do Piotra I, w Warszawie, 17 grud. 1720;

Mniszech do Goowkina 17 grud.; Factum Mniszcha do Dohoru-

skiego (dec. 1720): »Qu'il a appris avec beaucoup de surprise que

mr. Tambassadeur avait fait enlever un cosaque, qui vivait ici sous

la juridiction et protection et dans laresidence de S. M.,... que Ten-

levement s'etait fait par un soi-disant officier russien muni d'un

ordre de mr. Tambassadeur et que le cosaque avait ete pris en

pleine rue et mene a Thótel de S. Excellence, que le Roi et la Re-

publique lui ayant confió la juridiction dans cette rsidence, sa.

charge Tobligeait a veiller k la surete publique et k ce qu'il ne se

passe rien au prjudice des droits de S. M. et de la Republique,»..

qu'on sait en Pologne ce qui est du k un ambassadeur d'un prince

souverain et surtout d'un prince allie, ce que mr. Tambassadeur doit

avoir experimente lui meme depuis tant d'annees qu'il rside a la

Cour de Pologne, mais qu'on y sait en meme temps que les ambas-

sadeurs ni leurs maitres n'ont aucune juridiction a exercer dans un

pays etranger, sinon sur leurs domestiques, qu'il y a fort peu d'exem-

ples qu'un ambassadeur ait os se porter a de telles entreprises,

mais que ceux, qui Font os, s'en sont fort mai trouvs, que mr. le

grand marechal en vertu de son ministere serait en droit de faire

reprendre par force le cosaque en question et se procurer ainsi lui-

meme une juste satisfaction au Roi et a la Republique, mais qu'ay-

ant beaucoup de devotion pour S. M. Czarienne, ii avait mieux

aime de choisir le chemin le plus doux, qui est de prier mr. Tam-

bassadeur de remettre le cosaque en libertó et de livrer a la justice

Tofficier qui a fait le coup et qui ne saurait etre regarde que comme
un perturbateur de Tordre public d'autant plus qu'on le dit ne Po-

lonais«.

(Str. 14). Supplem. instrukcyi Chomentowskiego, stycz. 1720:

§ 1 »...reprezentowa bdzie cordolium J. K. M. tak o listy do nie-

których senatorów pisane, jakote o punkta przez W. X. Dolhoru-

kiego na konferencyi (11 stycznia) proponowane, dyffidencye i sus-

picye midzy J. K. M. a Stanami Rzpltej, rozerwanie wewntrznej

konfidencyi i zamieszanie nowe fomentujce i zapalajce, tudzie

o praktyki i molimina urodzonego Daszkowa (posa) u Porty pr^e^

31*
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ciwko J. K. M. i Kzpltej novissime attentowane, dajc praeterito-

rum reparacyi, in futurum za praekaucyi, ne similia fierent in po-

sterum«; § 2. »instabit urgentissime... respektem restytucyi Inflant,

wyprowadzenia reszty ludzi J. C. W. z Kurlandyi, rewokowania

ksiny synowicy swojej (Ann}^ Iwanówny) stamtd i odstpienia

wszelkich pretensyi, niesusznie do tej prowincyi formowanych*;

§ 3. »exploravit ..positionem, intentionem J. C. W., jeeli do pokoju

generalnego z potencyami nordzkiemi, mianowicie z koron szwe-

dzk, inclinat i jeeli plenipotencyaryuszów swoich na kongres brun-

wicki posa jak prdko zechce?«; §4. »explikowa bdzie., i Król

i Rzplta pokoju gruntownego i poj^tecznego justis et honorificis

conditionibus z koron szwedzk zawarcia odbiega nie moe«; § 5

w interesie Lubomirskiego Jerzego, podkomorzego k. o szkody wy-

rzdzone przez Menszykowa w Poonnem, podobnie § §6—45 w spra-

wach drobniejszych publicznych oraz prywatnych. Ten nieznany

dotychczas » suplement* stanowi waciw instrukcy Chomentow-

skiego, kiedy natomiast t. zw. jego instrukcya og. w Tece Podo-

skiego, VI, 258 sq., skutkiem opónienia poselstwa stracia wszelki

walor i pozostaa tylko na papierze. Por. jeszcze Soowiew, IV: Mar-

tens, I, V, IX—X; Sbornik XV, XL; Haake, August der Stark, cha-

rakterystyka Augusta II przez Fleminga, z 1722, og. we Frankf.

Ztg. (1907) Nr. 246, i t. d.

(Str. 20 sq.). Relacya Manteuffla, Berlin, 28 novembre 1733.

Por. Dwa Stulecia, I, 464 i pass.

Z powodu niektórych »portretów« nakrelonych w tej rozmo-

wie przez Manteuffla, kadziemy tu poniszy, nieco póniejszy operat

drezdeski, zawierajcy wizerunki wybitniejszych dostojników pol-

skich owoczesnych, z pod pióra polsko-saskiego, stanowicy ponie-

kd pendant do podanej powyej, z pod pióra austryackiego, wcze-

niejszej o wier wieku, »Specyfikacyi«, a tem samem — aczkol-

wiek oczywicie nie moe by brany dosownie, lecz wymaga oceny

bardzo krytycznej, jako robota bd co bd jednostronna, par-

tyjna — stanowicy podane dopenienie do charakterystyki naj-

wydatniejszego personalu politycznego w Polsce doby Augustow-

skiej. Charakterschilderungen polnischer Grafen (1738): Sur les char-

ges et dignites de la Couronne:... 1. Le Grand Gnralat de la Cou-

ronne, uoiue point la premier charge du Royaume par le rang,

Test par Fautorite et la considration qu'elle donn a ceux qui en

sont revetus- L'opinion et un ancien prejuge, de respect qu'elle im-
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prime k la nation ajoute infiniment k la ralitó de son jpouvoir, de

sorte, qii'un iomme k cette place, meme sans talent ni qualit6s

personnelles est craint ou revr des particuliers, et la Cour souvent

dans la ncessit de la menager... Les pretendants k cette charge

paraissent pour le prsent etre: a. le palatin de Graco vie Lu-

bomirski. Vain ambitieux, inuiet, ui n'a de principe fixe que

Tenyie de primer partout et en toute chose. Point d'estime et peu

d'amitie dans la nation, Une complexion faible et mince. A proba-

blement peu de temp k vivre, b. le palatin de Sandomir Lu-

bomirski. Approche assez du charactere ci-dessus maru de son

cousin, mais plus vieux de beaucoup. L'age et ses infimites ont

amorti ses pasions et le rendent presue incapable d'agir. c. le pa-

latin de Kiovie Potocki. Age, sans exprience ni jugement,

incapable de faire du bien k d'autres qu' a soi- meme. Une avarice

sordide et Tenyie d'accumuler des richesses, qu'il satisfait par tou-

tes sorte de voies, a toujours tó la regle de sa conduite. Vindicatif

k rexces, ii est craint et hal*. Les richesses, celles de sa familie et

le grand nombre de personnes qui la composent ne laissent pas que

de leur avoir fait des cróatures et attachó quelques amis. Son ve-

ritable appui n'a cependant ete depuis longtemps que le primat, le-

quel, idolatre de la grandeur de sa maison, n'a fait serrir Tauto-

rite primatiale qu' aux moyens de rólver. Le primat venant k raou-

rir [std data operatu 1738], ils ne sauront conserver en Pologne ni

credit, ni consideration, ni amis. d. le palatin de Lublin Taro.
De la valeur, connaissant a fond les lois et usages du Royaume,

sachant manier les esprits et conduire une entreprise avec succes.

Un temprament violent lui fait souvent des ennemis. Ferm dans

ses engagements et fidele dans ses amities. Ces qualites lui ont ac-

quis beaucoup d'amis et donno de grandes liaisons et de la consi-

deration dans toute la Pologne. Parait pour le present le plus pro-

pre k remplir la charge de grand genóral de la couronne.

»2. Le petit Generalat de la Couronne est un grade assur

pour parvenir au Grand et ii en partage aussi en quelque fa<jon

Tautoritó et par consequent est brigue avec la meme ardeur... Les

pretendants pour leprsent paraissent etre: e. le palatin de Vol-

hynie Potocki. Inquiet, Iger, inconstant dans ses vues; ne sa-

chant point soutenir par conduite ni valeur les troubles qu'il aime

k fomenter. Avide du bien d'autrui, dissipant et mnageant mai le
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sie. /. Le chory de laCouronne Branicki. Courtisan

«isidu, magnifiue avec ordre dans la dfense d'un bien considra-

ble. Son gnie, son humeur ni son gout, ne Font jamais porte aux

tumultes des armes et de la popularitó d'un rópublicain. g. le kraj-

zzj de la Couronne Rzewuski. Paraissant n'avoir ponr prin-

cipe que ravancement de sa fortun, qu'il ne sait cependant point

tnóhager par une indecision naturelle et par geretó. Le peu d'amis

•et de consideration qu'il peut avoir, ii le doit k la memoire du Grand

Gnral son oncle. /^. Le obony de la Couronne Oarow-
ski. Vrai rópublicain et estim pour tel dans toute la nation. Une
grand capacitó pour le maniement des affaires de la Republiue.

Aimó des troupes et de la noblesse; ferm dans ses engagements

est un des hommes es plus propres k travailler a la pacification pre-

sente. Une partie de ses principaux amis s'ótant donn au roi Augu-

st, i les suivra par amour pour sa patrie, et ii le fera autant plus

promptement, s'il voit, en la servant, jour a Tayaucement de sa

fortun. Parait le plus propre au petit Generalat.

>3. Le Grand Marechalat de la Couronne est le premier mini-

•stere de la Rpubliue, mais n'influe que mdiocrement sur le gou-

vernement genral. Selon le rang appartiendrait de droit en cas de

yacance (comme on Tassure) au i le mar echa 1 de la cour Bie-

liski. Est accusó d'etre peu fixe dans ses rósolutions et incertain

dans ses engagements; mais aimant la paix et la souhaitant pour

le prseni avec passion. Son bien peut lui suffire k soutenir la de-

pense et Tclat requis dans ceux qui sont revetus de ce ministere.

»4. Le petit Maróchalat de la Couronne, titre honoraire, qui

n'a d'autorit que par Tabsence du grand maróchal de la Couronne.

Pourrait etre donn a Tenseigne de la Couronne Branicki, dont le

caractere a ete peint 14-dessus. 5. Le Grand Sceau de la Couronne

influe sur le gouvernement, autant que le Roi veuillent donner de

crdit et confiance aux chanceliers. Les prótendants: k. revóque
de Cracovie Lipski. L'incompatibilite de cette charge avec

reyechó qu'il possede, fondee sur les lois, aussi bien que son inap-

plication et indolence pour les affaires, Ten rendent incapable.

^. reveque de Pock Zauski. Le grand sceau lui a ete pro-

mis par ócrit par le feu Roi. Ecclesiastique exemplaire. La piet,

la justice et la droiture font la regle de toutes ses actions. Noble,

dósintress, i ne pensera jamais qu' k la paix et au bien du

Royaume, Appliquó et capable des plus grandes affaires.
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^6. Le petit Sceau de la Couronne partage Tautorit du Grand

et a les memes pr6rogatives, hors les jugements. Les prótendants

sont: m. Dembowski rófórendaire de la Couronne. Hon-

nete homme, pieux, mais n'a pas Tóleyation de gnie, necóssaire

aux affaires, ni considration dans le public, reuis k ceux qui rem-

plissent les grandes charges. Son mrite principal est la routine

des expditions, ayant et scretaire et rgent de la chancellerie

du feu chancelier Szembek. n. le starosta opoczyski Maa-
chowski. Esprit fin et rus6. De la capacite, peu de droiture, sa-

crifiant tout a ses interets. Comme on lui attribue quelque merite

dans les ev6nements presents, on pourrait le contenter par la charge

d'enseigne de la Coroune. o. le grand ^cuyer de la Couronne
Wielopolski. Honnete homme, avec de la capacite, d'une nais-

sance illustre et de grand biens, est le plus propre k la charge vic^

chancelier. Par ce bienfait on attirerait en m^me temps toute sa

familie, considerable par son cródit et son bien.

»7. Le palatinat de czyc, titre honoraire. Appartiendrait

selon Je rang a mr. Skarbek castellan de czyc qui a quel-

que mrite par son application aux intórets du Eoi. 8. La castella-

nie de czyc, devenue vacante par la, pourrait etre donn k mr.

Poniatowski chory dje czyc ou a mr. Grabski cham-
betlan du meme palatinat, deux personnages qui y sont egale-

ment accredites. 9... 10... 11... 12... 13. Les erechós de Culm et de

Cracorie ont pour prótendants: mr. Grabowski suffragan de Po-

snanie. On lui attribue d'avoir rendu quelques services k Telection

du Eoi et ii a, dit-on, dejk la promesse de reveche de Culm. Mr.

Zauski secretaire de la Couronne. Par les constitutions

du Royaume est toujours le premier compótiteur aux eveches va-

cans... Mr. Wodzicki official de la cate drale de Craco-
vie, mr. Komorowski chancelier du chap itre de Cra-

covie, mr. Sierakowski custos des couronne s, tous trois

prlats de mrite et de distinction.

»14. Les abbayes... 15. L'evech de Przemyl, compatible avec

le sceau de la Couronne est celui qui conviendrait le mieux k mr.

reveque de Pock au cas qu'il devint chancelier... 16. Le- Gónralat
de TArtillerie de la Couronne est une charge brillante et lucrative,

qui pourra servir de rcompense k quelqu' uu des pretndants qui

ne manqu6ront point de se prsenter...

»...Les personnes propres et du ressort desquels ii est de tra-
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vailler k la pacification de la province de Prusse, sont: mr. rev6-

que de Varmie Szembek, homme pieux et de probite qui, comme
prósident de la province de Prusse par Tautorite de sa charge et

par ces bonnes intentions pourrait doner le premier branie h, cette

^ntreprise. La maison Czapski: ...le palatin de Culm, ...de Po-

meranie..., le castellan de Dantzig..., Tabbó de Pelplin... La mai-

son Bieliski: ...le marechal de cour et trsorier de la province

de Prusse..., le czenik de la Couroune et starost de Sztum.. Mr.

-Prebendowski palatin de Marienbourg a nombre parents

et allió et est plein de bonnes intentions...

»Sur la distribution des charges en Lithuanie: ...1. Le Grand

Gónóralat de Lithuanie est consideró et recherche sur les memes

principes qui ont ót6 marues au sujet de celui de la Couronne. T^es

prtendants paraissent etre pour le
.
prsent: 1 e p r i n c e Winio-

wiecki grand chancelier de Lithuanie. Esprit mediocre,

aucune 61evation de, gonie, soupconneux, peu sur dans ses amities,

taciturne par orgueil et timidit^ se laissant gouverner, avec fai-

blesse succesivement par ceux, qui peuvent se resoudre k le gagner

k force de basseses. Donnant dans le debauche du vin avec exc6s,

alors farouche, violent, emport et hors de mesure dans toutes ses

actions. Un pur hasard dans les revolutions passes, le conduit des

sa jeunesse aux premiers emplois, ou ii n' a acquis qu'un esprit

d'orgueil et de domination, qui lui fait supporter impatiemment la

moindre opposition k ses caprices et volontes. Plusieurs exemples

de sYritó mai entendue et meme des cruautes, commises par ani-

mosit, le rendent craint et hai dans Tarmee et dans les palatinatfr.

La noblesse qui compose ces deux corps risquerait peut-etre plutot

les dernieres extr6mites que de se remettre sous son pouvoir. Si les

puissances intresses ont des vues k son sujet pour le grand gnó-

ralat, elles ne peuvent trop dólibórer 1^-dessus. La recompense d'un

service involontaire dans les 6vnements passs serait assez grand,

en lui donnant le palatinat de Yilna, dignit de grand considóra-

tion et la premier du Grand Duch de Lithuanie, par ou ii serait

en meme temps oblige de quitter la charge de grand chancelier de

Lithuanie, qu'il ue sait point remplir avec les talent, capacitó et

application requises.

»2. Le petit Góneralat de Lithuanie doit etre considóró comme
celui de la Couronne. Les prótendants paraissent etre: le palatin
iie Nowogród prince Radziwi. Caractere indófinible pour
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l'esprit et le coeur. Ses discours et actons pourraient ueluefois

le faire soupconner de folie. Dans le fond ii n'a de maximes et con-

duite que celle qne sa femme veut lui prescrire. lis n'ont presue

point de bien et seront k qui leur en donnera le plus. Elle a de

Tesprit, hautaine et violente. L'argent et la force etrangere leur

a fourni le moyen dans les venements prsents de former une espóce

de parti, n'avant d'ailleurs point d'estme ni de consideration en

Lithuanie. ...Le palatin de Troki Ogiski. Doux et feranuille,

ne dounant dans les factions que par faiblesse ou necessit, ii a ete

fort attache a la Cour dans Tesperance de uelue pension on autre

bienfait, se trouvant sans bien et avee beaucoup d'enfants. Le

stranik de Lithuanie Pociej. Les amis que lui laisse le

grand genera son oncle et ceux qu'il a su acquerir lui-meme, lui

ont attach le gros de Farmee et une grand partie de la noblesse

dans les palatinats. Un gonie peu etendu, mais connaissant la rou-

tine des intrigues republicaines. Doux et naturellement tranquille,

n'aimant pas a fomenter des troubles. Le tresorier de la Cour
Sapieha. Est rgarde comme le chef de cette maison, qui est nom-

breuse et dans la detesse de son ancienne grandeur et de ses ri-

chesses, ne laisse pas que d'avoir conserve un grand nembre d'amis

de cratures et de la considóration dans Tarmee et dans les palati-

nats. Esprit inquiet et remuant, rarement content de la situation

presente. Cependant aimant Fordre et Tarrangement de ses affaires

domestiques, ii preferera toujours la paix aux troubles. D'ailleurs

une sante ruinee. Le palatin de Witebsk Ogiski. Cher-

chant avec avidite k acqurir du bien, n'en ayant que mediocre-

ment et beaucoup d'enfants. De Tesprit, une grand connaissance

des usages et loix du pays, sachant conduire ses vues et desseins

avec adresse. Hardi dans le conseil, plus circonspect ou 11 faut payer

de sa personne. Une grand consideration parmi la noblesse dans

les palatinats, surtout de la Russie Blanche.

»Toutes raissons bien pesees, les puissances int6r6ss6es de-

yraient se dterminer k la distribution des deux batons de comman-

dement en Lithuanie entre les trois derniers personages ci-dessus

marqu6s, dont le palatin de Witebsk dans les circonstances prsen-

tes est le plus propre au grand gnralat. En se dclarant pour le

'Roi August, ii ferait, pour ainsi dire, tomber tout d'un coup le

parti de Stanislas en Lithuanie, y ayant te elu maróchal de la

Confedóration en sa faveur. Le stranik de Lithuanie parait aussi
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le plus propre au petit generalat de Lithuanie; ótant rógimentaire

de Tarme pour Stanislas, elle suivra immanuablement rexemple

de son chef en se donnant au Roi August.

»3. Le Grand Sceau de Lithuanie a les memes prerogatives

que celul de la Couronne. Si le prince Winiowiecki le uitte, c'est

le grade naturel, par justice et usage, du prince Czartoryski
vice-chancelier de Lithuanie, sur quoi le feu Roi lui avait

aussi donn promesse. Le coeur droit, sincere et dósinteressó. L'esprit

juste et ferm; un g^nie supórieur aux affaires qu'il embrasse; ami

fidole, bon citoyen; portant toutes ses vues au bien et au service

de sa patrie. Euitable par naturel et principes, connaissant k fond

les lois de la Rpubliue et bien instruit des intórets, liaisons et

mesures nócessaires a menager et garder avec les puissances etran-

geres, voisines et loignes. Plus estim qu' aim. Une raillerie

am^re, dans la quelle ilTdonne souvent sans dessein, par humeur et

par inconsidóration, lui a fait beaucoup d'ennemis irrconciliables.

»4. Le petit sceau de Lithuanie... En cas de vacance les pró-

tendants pourraient etre: le castellan de Troki Sapieha... De

Tesprit, connaissant les lois et donnant dans les sciences, preferera

toujours la paix au tumulte des guerres civiles. Serait propre

k remplir ce ministóre... 5. Le palatinat de Vilna, la premier di-

^nitó seculiere dans le Senat du Grand Duchó de Lithuanie, consi-

derable par plusieurs pr6rogatives, droits et revenus qui lui sont

uniquement annexes. Serait le grade naturel du prince Czarto-

ryski castellan de Vilna, mais son age et le gout du repos

et de la tranquillite Tempecheront de le souhaiter. II a óte marqu
ci-dessus la disposition la plus convenable que Ton en pourrait

faire... 6. La starostie de Samogitie est. electiye par la noblesse de

ce Duch mais k la nomination des Rois et a un rang tres distin-

guó dans le Senat... Les pretendants paraissent etre: le starosta

merecki Sapieha partage avec le tresorier de la Cour la eon-

-sidration de chef de sa maison. De Tesprit, une reputation de droi-

ture, du gonie pour le maniement des affaires de la R6publique.

Pourrait beaucoup contribuer k la pacification... 7... 8...«

(Str. 38 sq.). Bibl Warsz. (1859, 1864); og. tu przez Wóycickiego

relacya nie jest »wspóczesnym pamfletem rozrzuconym przez Tar-

owe, jak chce Kantecki, Stanisaw Poniatowski, II, 45, lecz pisan

jest znacznie póniej, jak wiadczy uczyniona w niej wzmianka
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o Esterhazym de Galantha, któr\^ w 1744 r. by w Drenie nieobe-

cnym. Kitowicz, Pam., III, mylnie odnosi awantur balow do woje-

wodzianki mazowieckiej; Hubert, Pam. hist., II, i inni, mylnie od-

nieli cae to pierwsze zajcie wstecz do lipca 1742 r.

Kantecki, II, 84 sq., chce oczyci charakter Kazim. Ponia-

towskiego; wiadectwo Brogliego, na które si powouje a którego

ródo znalelimy w licie wdy mazowieckiego do ony, 1 czerwca

1742, nie jest zgoa wiarogodne, a natomiast charakterystyk praw-

dziw syna daj sowa wasnego ojca w tym samym czasie, Stan.

Poniatowski do Ogrodzkiego, 8 nov. 1742: »Jc! vous avoue... le cha-

grin de le (Kazimierza) voir en vrai dissipateur, sans la moindre

reflxion ni 6gard pour mes volonts... J'appr6hende... de la part de

mes amis et des siens, que sa suffisance ou Tinattention pour les

autres le fera góneralement mepriser et abandonner k son mau-

vai8 sort«.

(Str. 46 sq). Ten to kartel 12 list. 1743 by zapewne, wedle rela-

cyi Wóycickiego, 485, dyktowany przez wd mazowieckiego i prze-

sany przez Karasia podkomorzemu; wiadomo u Syrokomli, Przy-

czynki do hist. domów., 36, niewiarogodna; por. te Konarski do

Jana Tary, 13 listop.. Przewodu, nauk. i lit., Xl, 1149.

Taro przebywa we Francyi 1738—41 r.; por. Mem. du duc

de Luyues I (1860), 161, 350. Matuszewicz, Famitn., I, 149. Kazim

Poniatowski do Ogrodzkiego, Puawy, 11 nov.: »je vous envoie des

tjopies de mes lettres que je vous prie de publier autant qu'il est

possible. Ce procedó serait indigne, si mr. le palatin (Taro) n'y

avait donn lieu... c'est le Don Quichotte de notre sicle... Mettez-

moi au pied de mon pere, ii peut-etre fort tranquille sur son vo\'age

de Dresde, tout le monde Tapprouye*. O przybyciu wdy mazowie-

ckiego do dworu donosi Kuryer Polski (1743) N. 353, ju pod dat
11 listop. z Drezna.

(Str. 48 sq.). Por. relacy 28 listop., Hubert, 267 sq., o zajciu

markuszowskiem, zgodn zupenie z opisem Tary. Z og. tame pi-

sma prymasa do podkomorzego, 8 listop., widzi, e ten ostatni by
zawczasu uprzedzony o areszcie; za, e on areszt z góry chtnie

akceptowa, wiadczy nastpujca odpowied Kaz. Poniatowskiego

do prymasa, 16 listop.: »perswazye i rozkazy WKs. M. D. pryma

cyalne z uszanowaniem przyjmowa suszno sama i moja zwyka
kae modestya... przymuszony i w swoim czasie prosi bd o sd
Kzpltej. Wczenie oddawam si dobroczy nnej W. Ks. M. protekcyi
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i prymacyalnej Jego na wsparcie niewinnoci i krzywdy swojej

wzywam powagi «.

(Str, 51). Adam Grabowski, biskup warmiski do Ogrodzkiego^

2 janv. 1744: »le palatin de Lublin est infiniment mortifi de ce

que le voyage qu'il voulait faire a Dresde, lui a te dconseilló.

L'on dit, qu'il s'occupe prósentement k faire uu manifeste contr la

Familie; comme son coeur et Fencre sont bien noirs, cette piece ne

manuera pas d'etre farcie de bien de fadaises*. Kardyna Lipski

do Ad. Grabowskiego, 2stycz.: »[soli soli] mara wiadomo ze Lwowa
od godnych ludzi o tej rezolucyi JP. wdy lubelskiego, i jeeliby

mia by przyciniony procesem, tedy gotów jest szuka zagranic

auxilia et subsidia*. Por. Konarski do J. Tar}^, 20 lut,, Przew., 1155,

»JP. wda lubelski jest plus ceteris consternatissimus«.

(Str. 53). Kartka Karasia bez daty i podpisu, pisana widocz-

nie w popiechu, bezporednio po wypadku. Testament Tary, po-

dany u Huberta bez daty, nosi w rzeczywistoci dat 14 marca

1744 r.

(Str. 54 sq.). Bartoszewicz »Znak. m «; Korytkowski, Arcyb.

gnie. V; towski, Katal. bisk. i kan. krak.; Pstrokoski, Pam.,

49; W. Al. ubieski, wiat, fol. 161 (Wroc., druk. akad. Soc. Jesu

1740. Pierwotny ms. tego dziea stanowi wielki foliant, cay pisany

rk .; na karcie tytuowej pooony przeze charakterystyczny

napis: »Raptularz manuskryptów zebrany z wielu polskich y obcych

autorów wasn prac y rk wypisany a dla oka ciekawego w in-

troligatur oddany. Z niego jednak series rzeczy piknych zebrana

y obc rk przepisana me dictante y jak manuscript tej oprawny

osobno, tak et in lucem wydrukoAvany publicae curiositati przee-

ranie, ks. Wad. ubieskiego, scholastyka krak., kan. gnie., prób.

inf. askiego, a norainowanego pisarza w. k. ebyra tedy konserwo-

wa etiam minima pracy mojej y ebym pokaza prawdziw moj
prac y nie z cudzych manuskryptów, te wszystkie raptularze opra-

wi kazaera w jedn ksig w Krakowie r. 174U). Z wsporanionym

portretem modego jeszcze kanonika na czele wiata warto porów-

na wizerunek starego prymasa, pospolity i bez wyrazu, z galeryi

owickiej, w Arcybisk. gnie., N. 73.

Podró: Decerptio viae romanae alias singularium omnium re-

rum quae vidi in hac peregrinatione extranearum nationura, ras.

raaego 8^^, cay wasnor. wiadomy niedostatków stylowych, pisze

w przeraowie .: »amicum lectorem rogo et precor quatenus juve-
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nili protunc latinitat raeae dignetur parcere, scholastico etenim ad-

huc ingenio imbuta apparet et fere inculto, sed sufficit dum curioso

et non otioso in vicesimo nimirum et primo aetatis meae anno*.

(Str. 57 sq.). O zawodzie politycznym . por. Dwa Stulecia, T;

Letzte poln. Konigswahl; Konopczyski, Polska w dobie wojny sie-

dmiol., Monografie VII—VIII; Rudnicki, Biskup Kaj. Sotyk, Monogr.

V itd.: Micha Poniatowski do ., 9 maja 1765, Wóycieki, Arch. do-

mowe, 33; Korespondenc3^a JWJM. ks. Jdrzeja Modziejowskiego

podkanclerzego kor., ms. wasnor.

(Str. 62). Pisma, mowy: . Domowe wiadomoci o W. Ks. Lit.

razem i Historya polska, na zadanie wielu przedrukowana (w Wil-

nie, druk. soc. Jesu, 1763 r.); List pasterski do owieczek metropol.

gnie. tak w duchownym jak i wieckim stanie bdcych (dan

w owiczu 1761); Mowy pasterskie JO. ks. prymasa do druku po-

dane (ib., 1761 d. 25 listop.; podana tu przemowa jeszcze na arcybi-

skupstwie Iwowskiem, z lut. 1759, osobno og. przez ks. Grygoowi-

ea. Por. dedykacy . Praxis episcopalis P. Piaseccii (Lwów 1758).

(Str. 63). Pamitnik: Dobrze zachowany wolumin — z biblio-

teki w Szcz3-tnikach Feliksa ubieskiego, z rkopisów wzmianko-

wanych przez Pstrokoskiego, Pamitniki, 56 — in folio, bez pagi-

nacyi, w skór oprawny, z wycinitym herbem Pomian, zawiera,

od pitej karty poczjmajc, pamitniki, cae pisane rk prymasa,

w porzdku nastpujcym: »Dyaryusz krótko wyraaicy dzieie

Europejskie zaczynaice si po mierci króla szwedzkiego wraz y po

mierci Hetmana W. K.« 185 stronic szczelnie zapisanych, od maja

1751 do czerwca 1757 r.; 19 stronic pustych; Pro memoria Dyaryu-

sza, 17 stronic zapisanych, od stycznia 1734 do lutego 1758 r.; 23

stronice puste; Pro memoria, 3 stronice zapisane, lipiec 1757 r.; 23

stronice puste; Kounotacye z Piarskich Gazet, 28 póstronic ucitych,

gsto zapisanych, wypadki wojenne z 1757 r.; 24 stronice puste;

dziennik, bez nagówka: 62 stronice zapisane, 2 puste, 109 zapisa-

nych, od wrzenia 1762 do marca 1767 r., coraz szczegóowiej a do

koca bezkrólewia, potem coraz skpiej. Powstanie tych zapisek jest

rozmaite; jedne zdaj si by wpisane naraz, jednym cigiem, w ja-

ki czas po zaszych wypadkach, a podug ulotnych dla pamici ko-

notatek; inne wpisywane bezporednio z dnia na dzie. Wyjtki,

tutaj ofiarowane, uszeregowane zostay w porzdku chronologicz-

nym, a wic Pro memoria Dyaryusza wysunite na czoo. Pisownia,

gdzie jest tylko typow zeszowieczn, zmodernizowana (^, y, miasto
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«/, i t. p.); zachowana oryginau, gdzie Jest osobist ubieskiego

(w nazwiskach, wyrazach cudzoziemskich i t. d.). Interpunkcya uzu-

peniona w miar potrzeby.

(Str. 65). Ju wczeniej, 1743 r., by zoy . królowi swój

projekt naprawy: Les sentiments d'un zló patriot polonais et fi-

d61e sujet de son Roi itd. (ms. wasnor.); jestto jednak, zdaje si

dopiero zarys, który mia by rozwinity w szczegóach; zawiera

uwagi o potrzebie reform wychowawczych, zmian w rozdawnictwie

wakansów i l^rólewszczyzn, doradza królewiczów wprowadzi do su-

by Rzpltej.

Zarzut z powodu ks. Wodzickiego odnosi si do przepisu Vol.

leg. V, f. 22: »a tym, którzy kreowani bd, officia et beneficia ad

tertiam progeniem dawa, ani ich na adne legacye posya bdziemy*;

jednak przemilcza tendencyjnie ., e Wodziccy nobilitowani 1676 r.

»non obstante leg de novis nobilibus«, ib. f. 400.

(Str. 66). Opactwo paradyskie: wakowao od lipca 1746 r., t. j.

od przejcia Zauskiego na biskupstwo; znajdowao si przez ten

czas pod niesumienn administracy ks. Boniatowicza, skd urosy

dla . dugie kopoty i proces. Szczegóy uciliwych rokowa
z Berlinem — gdzie zreszt bynajmniej . nie stawi si tak twardo,

jak przedstawia w swym Pamitniku — zachoway si w aktach

oryg. Negocyacyi z Dworem beri. wzgldem opactwa paradyskiego

in anno 1748 et 1749: Podevils do ., 13 sierp.; Frj^deryk do .,
16; rekognicya dla . z tajnej kancelaryi pruskiej, 17; Mtinchow da

. 24 August 1748 z zapowiedzi zdjcia sekwestru z dóbr opactwa

(tych dokumentów brak w zbiorze Lehmanna, Preuss. u. d. kathol.

Kirche); . zoy przez zastpc przysig homagialn Frydery-

kowi II 12 sierp. 1749, por. te Warmiski, Urk. Gesch. d. Cistercien-

serklosters zu Paradies, 189 sq.

(Str. 68). W gonym procesie Komorowskiego z Dmbskim
wd chemiskim, trybuna piotrkowski wyda wyrok in contuma-

ciam skazujcy prymasa (^1753 r.), póniej jednak podniesiony.

(Str. 71). Arcybiskup paryski Krzysztof Beaumont zabroni

administrowa sakramentu umierajcym, którzy wprzód nie uznaj
na pimie bulli Unigenitus; skutkiem protestu parlamentu paryskiego

otrzj^ma od Ludwika XV rozkaz opuszczenia stolicy.

(Str. 72 sq.). Zupene przerzucenie si ., pod wpywem gównie

Mniszcha, na stron Briihla, i tak czynny jego wspóudzia w pod-

kopywaniu familii Czartoryskich u dworu by skutkiem dokonanej
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w przecigu ostatnich lat kilku radykalnej odmiany stosunków

stronniczych. Dugoletni sojusz midzy Briihlem a Famili pocz
si rozlunia ju od 1750 r. »Odtd — pisze . j. w. w Pam. pod

1750 r. — palpiare zacz kredyt Poniatowskiego (kasztelana) i fa-

milii*. Mniszech, zostawszy ziciem ministra, pierwszy stan midzy
nim a Czartoryskimi. 1751 r. uzyska dla swych przyjació, Brani-

ckiego — buaw wielk, Kzewuskiego — poln koronn; nastpnego

roku, za bytnoci królewskiej w Wschowie, umia dla swoich pople-

czników zabra wszystkie wakanse. Po raz ostatni na sejmie gro-

dzieskim 1752 r. zyskali dla siebie Czartoryscy znaczniejsze dy-

gnitarstwa: ks. Micha — kanclerstwo, jego zi, Sapieha — pod-

kanclestwo litewskie. Odtd ich stosunek wzgldem Briihla, wy-
cznego szafarza ask królewskich, stae si pogarsza. Nieraz jeszcze

próbuje ich ugaska stary dyplomata: »wielbi was — pisze 1754 r.

Briihl do ks. Augusta — powaam, kocham, jestem wam oddany,

jak byem zawsze i jak bd cae ycie, niech mnie dyabli porw,
jeli nieprawda*. Ksita nie patrzyli na sowa, chcieli czynów.

Chcieli przedewszystkiem ustpstw w sprawie ordynacyi ostrogskiej;

opór dworu przypieszy ostateczne zerwanie. Tutaj przypad wy-

buch wojny siedmioletniej. Wywracajc w Europie odwieczny ukad
mocarstw, czc w bezpodnym wysiku Austry, Francy i Saksoni,

ta wojna w Rzpltej nie tyle spowodowaa peny wywrót stosunków

stronniczych, ile zupeny, nierozwikany ich zamt, gdy stronnictwo

francuskie zjednoczya z dworem, a zarazem przy dworze utrzymaa

znaczny odam partyi przeciwnej. Odtd przebieg wypadków wo-

jennych wywiera wpyw natychmiastowy, dotykalny, na sprawy

wewntrzne Rzpltej, na kombinacye Briihla, zachowanie si familii.

wietne przewagi Fryderyka w pocztkach kampanii zgnbiaj
dwór, omielaj ksit; stolnik litewski utrzymany na poselstwie,

Broglie odwoany do Parya, zerwany sejm 1758 r. Lecz w par dni

po zerwaniu, w padzierniku t. r., przychodzi wiadomo o cikiej

klsce, zadanej Fryderykowi przez Austryaków (Hochkirch). Niezwo-

cznie dwór, z kolei omielony, z atwoci przeprowadza na radzie

senatu przyznanie Kurlandyi ks. Karolowi; ju w styczniu nast-

pnego 1759 r. królewicz inwestowany na rynku warszawskim. Pa-

trz si na to w bezsilnym gniewie starzy ksita, którzy w stol-

niku utracili posa i ostatni podpor.

W tej chwili rozjtrzenia »przyszo do cierpkich midzy kan-
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clerzem litewskim a Bruhlem korespondencyi« ^). Dajemy poniej

z tej korespondencji par wycigów. Pozwalaj one wnioskowa

o stopniu wzajemnego rozgoryczenia, które przy najbahszej okazyi

szukao sobie upustu. S te wielce dla obu stron charakterystyczne.

Trudno o wiksz sprzeczno usposobie, ni w osobach faworyta

a kanclerza. Briihl, sprytny, gitki, wielomówny, lekkomylny, y-
jcy kuglarsk z dnia na dzie polityk, aden znawca ludzi, zna-

wca jednego tylko czowieka, Augusta III 2); ks. Micha, wytrawny,

uszczypliwy, twardy, snujcy plany dalekie, trzymajc}^ w pamici

twarze i nazwiska stu tysicy szlachty. Chytry dworak, mocny kró-

lewskim faworem i chwilowym pomylnym zwrotem w polityce;

rozalony magnat, wiadomy swej potgi, jako gowa wielkiego

rodu i licznych stronników — obadwaj oni w tem starciu epistolar-

nem przedstawiaj si w prawdziwej swojej naturze: aden nie

przedstawia si sympatycznie:

Briihl do ks. Michaa Czartoryskiego, Vars., 28 mai 1759: »I1

y a quelques jours, que le ministre de la Russie, mr. de Woieykow,

a port ici k la Cour des plaintes qui regardent le departement du

Orand Duche de lithuanie. Elles consistent en ,ce, que quelques

gentilshommes de cette province, au lieu d'extrader, conformement

au trait perpetuel avec la Russie (t. j. paktów Grzymutowskiego

1686) et aux assurances publiques donnees par le Roy, les sujets

Russiens qui se sont enfuis dans les tats de la Republique, les re-

tiennent meme par force et les envoyent aux Prussiens, dont ii al-

legue un exemple d'un gentilhomme nommó Ratkowiec demeurant

au yillage Garcowo, pas loin de la ville de Witepsk, qui non seule-

ment en 1757 fit mener par force a Tarmóe Prussienne plusieurs de

ces fuyards qui s'etoient trouves sur ses terres, mais continue en-

core la meme chose jusqu', prsent, comme on pretend d'en avoir

des avis certains. Sur quoi le susdit Ministre demande, qu'on prenne

des mesures efficaces pour obvier k ces sortes d'entreprises tres

prójudiciables aux interets des deux Cours et que ce gentilhomme

1) Zaleski, ywot, 60; mia zapewne w rku te listy, lecz zu-

jDcnie nie rozumie sytuacyi, gdy dodaje: »im pewniejszymi stawali

si poparcia..., tem ton ich (ksit) stawa si groniejszy i tward-

szy*. W owej chAvili byli rozdranieni, przeciwnie dla braku wido-

ków na poparcie.
2) Por. jego charakterystyk w tj^m samym czasie, wielce zgry-

liwego pióra, w La vie et le caractere de mr. le Cte de Briihl.

Pi^ce echapee du feu, 1760 (s. 1.).
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soit convenablement puni, pour inspirer par 1^ aux autres la crainte

de pareilles actions. Une seconde plainte est, qu'il se trouve dans

la starostie de Rzeczyca possde par mr. Korff en Liyonie, parti-

culiórement le loiig du lac nomme Tyskaa, environ mille maisons

remplies de sujets Russiens que sa Cour a droit, selon le trait, de

róclamer, et ii exige, que le susdit starost les extrade tous avec

leurs femmes, leurs enfans, et leurs biens, au g*ouvernement de

Riga, sans avoir meme gard k ceux qui pourroient ciercher k 16-

gitimer leur demeure... par des passeports qu'ils auroient obtenus de

ce gouvernement, Comme on ne peut rien repondre \k dessus... sans

avoir des informations exactes, Je me donn Thonneur d'en faire

part k V. A. et en attendant sa resolution j'ai celui d'etre i t. d.«

Ks. Micha do Briihla, Przybysawice, 31 mai 1759: »Sur le contenu

de la lettre de V. E. du 28 d. c. j'ai Thonneur de lui rópondre, que

mr. de Woieykow m'avoit d^jk ecrit lui meme sur les plaintes de

sa cour accusantes le sr. Ratkowiec, gentilhomme du palatinat de

Witepsk, et j'ai d'abord fait róponse k ce ministre. Quant k la se-

conde plainte dont V. E. m'a informó, la starostie de Rzeczyca etant

situóe dans le duchó de Livonie, la quelle province est dópendante

en commun de la couronne de Pologne et du grand duchó de Li-

thuanie, cet article concerne en meme temps et principalement le

ministóre de S. E. le Grand Chancelier de la couronne (Jana Maa-
chowskiego). Le service du Roy et celui de la Rpublique seroit en

en rgle utile en ne seroit en nuisibles dsavantages, si chaqu'un

des ministres de TEtat n'etoit point empech et traverse dans les

fonctions de son departement«.

Briihl do ks. Michaa, Vars., 6 juin (1759): »La róponse qu'il

a, plu k V. A. de me faire k la lettre que j'eus Fhonneur de lui

^crire le 28 d. p. m'a tr^s fort tonnó. Mr de Woieykow, en me don-

nant le mómoire dont j'ai communiqu6 le contenu k V. A., m'a dit,

qu'il avoit un ordre expr6s de sa Cour de s'adresser k moi, par la

raison, qu'on ne recevoit jamais de róponse k toutes les plaintes et

k tous les mómoires que ses pródecesseurs avoient prósent aux

ministres de la Republique. J'en ai fait rapport au Roy et en con-

s6quence de Ses ordres j'ai du en faire part ^ V. A. ^ S. E. le Vice-

Chancelier de Lithuanie (Michaowi-Antoniemu Sapiezie), dans la

supposition, que mr. de Woieykow, apr^s ce qu'il m'avoit dit, n'en

avoit point crit lui-meme k V. A. Je suis d'ailleurs surpris de la

consquence que V. A. tire de 1^, que le service du Roy et de la

•

OWA STULECI*. T II.
32
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Kópubliue seroient en regles utiles, si les Ministres de FEtat n'to-

ient point empechs et travers6s dans les fonctions de leurs dópar-

temens. Je pense au contraire, qu'en faisant part k V. A. de ce

que mr. de Woieykow m'a rprsentó, c'est une defórence que J'ai

eu pour son minist^re, et s'il y a uelue chose qui vous deplait

en cela, Mgr., prenez vous k lui et non pas k moi. II est avec cela

vrai, qiie ces sortes d'incov6niens n'arriveroient point, si les Mini-

stres d'Etat rsidoient, comme ils y sont obliges. aupr^s de la Per-

sonne du Roy; et du reste ii ne suffit pas, que V. A. a d^jk re-

pondu au Ministre de Russie, ii seroit en r6gle d'informer aussi

S. M. de cette rópons. Je suis avec autant de consideration que de

respect«. Ks. Micha do Brtihla, Przybysawice, 15 juin 1759: »Je

profite Yolontiers de Toccasion que V. E. a bien voulu me don-

ner par sa lettre du 6 du cour. pour lui exposer plus clairement

et plus positivement ma pense et mon sentiment sur Farticle de

ma lettre precedente le quel vous a dplu et , dites vous, ires

fort efonne. Dans tous les tems, dans les divers gouvernemens ii

a tó et sera toujours bien certain et tr6s averó, que le service

d'un souverain, le bien etre de TEtat ógalement, et bien davantage

dans une Rópublique, ne peut etre en rógle, en utilite, en succes et en

avantage, que par la mthode naturelle et necessaire, que les per-

sonnes places dans les offices du ministere national en fassent et

en remplissent toutes les fonctions, chaqu'un dans son departement,

sans empechement et sans traverse, meme de la part de ceux aux

quels est commise une autre partie de service dans la rógie de

TEtat, d'autant moins de la part du ministre d'un Etat tout k fait

k part et diffrent. Actuellement, en bon et juste exemple, le mini-

stre d'Hanovre ne s'ing^re aucunement dans tout ce qui concerne

TAngleterre, ni le ministere anglois n'entre point dans le gouverne-

ment et dtail des affaires de FElectorat d'Hanovre. Le principe

universel de la raison et de 1'usage a t en. surplus explicitement

stipuló pour la R6publique de Pologne au sujet du ministere Saxon

par le traite de 1717 (t. j. traktat warszawski 3 listop. 1716), § V de

Tarticle II, et ensuite dans les Pacta Conventa ^). Des rgles autant

1) Vol. leg. VI, f. 237; które to tak pierwszey, iako powtórney
dystynkcyi osoby (z kancelaryi saskiej) adn miar w rady y rzdy
Rzpltej... miesza si nie bd powinni. Nad czym Ministrowie ko-
ronni y W. X. Lit., przy boku Paskim rezydujcy, czuo mie^
y Rzpitej donosi obligowani bd.
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importantes, de Loix si claires, si positives et si essentielles pour

le róel et utile service de mon Roy et de ma Patrie, etant de plus

amen^es k la nonvaleur quasi totale, lorsue moi, comme citoyen

d'une nation libr et d'autant plus comme ministre d'Etat oblige

d'office et par serment de veiller k la gard et au maintien des

droits et des Loix de la nation, j'ai insinuó k V. E. avec modestie

et bri6vement mes remonstrances sur le griefs susdits, sur le nui-

sant des effets et des conseuences, peut ii etre juste qu'Elle en

soit f^chóe, moins encore ótonn? Je passerois les bornes usites

dans une lettre, si j'exposois ici en dtail le nombre et Tesp^ce des

dórogations, des empechemens et des traverses aux mini stres et

aux officiers de TEtat et bien particuli^rement aux Chanceliers du

Roy et de la Rpubliue; les auteurs et les ouvriers peuvent le

mieux connoitre et discerner leurs ouvrages. Ce peu de mots dans

ma lettre antórieure les uels ont te desagres par V. E. toient

davantage relatifs au tout des prejudices qu'a la particularit6 des

Promemoria prsentós k V. E. par mr. de Woieykow dont Elle me

donnoit une notice en form d'instruction. Dans votre derniere let-

tre vous m'allguez, que ce ministre vous a dit avoir un ordre ex-

pres de sa cour de s'adresser k vous dorenavant et qu'ainsi c'est

a lui et non point a V. E. que je dois m 'en prendre sur ce tort

d mon ministere. Le maintien de la form de notre gouvernement,

de nos Loix..., intresse si essentiellement (cette) cour qui est ga-

rante du trait de 1717, qu'il ne peut y avoir eu que du msen-

tendu... Meme dans un tel cas ii me paroit, que la reponse de V. E.

k ce ministre auroit tó naturelle et juste, que les objets dont ii

6toit question tant du ressort des mini stres de la Rpublique, c'etoit

k eux que mr. de Woieykow devoit s'adresser, votre ministere ne

pouvant etre exerce qu'en ce qui concerne les int^rets de TElecto-

rat de Saxe. II me reste une explication a donner au sujet de Tes-

p6ce de censure et de reprehension la quelle a paru k V. E. etre

en son pouvoir dcisif, sur ce que je ne róside point aupres de la

Personne du Roy. De quel usage et de quelle utilitó pour la patrie

peut etre mon sójour k la cour et celui des Chanceliers mes coUe-

gues, lorsque nous n'apprenons les volontes du Roy que par Techo

de V. E., lorsque les sentimens et les avis de notre ministere na-

tional ne sont point admis, ne sont point acceptós et meme ne sont

point demands, lorsque les allgations des Loix nous sont impu-

tóes k malfaits et en titre de faveur, lorsque la fonction attache
32*
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k Foffice des Chanceliers, qu'eux prósentent les papiers a la signa-

ture du Roy, qu'eux en connaissance des talens, des aptitudes de

service et des rócompenses mritees recommandent a la justice di-

stributiye les citoyens et obtienent fructueusement des gr^ces et

des bienfaits pour les sujets provinciaux, est entierement óte k ce

ministere. Pour le persomiel k moi, je suis de plus en plus dans

rimpuissance des facultós pour la dpense d'une demeure continu-

elle k la cour. Ayant Thonneur de tenir le sceau depuis trente cin
ans (t. j, piecz podkanclersk od 1724, wielk od 1752) avec fide-

lit, avec soin, je n'ai pargn ni mon travail ni mon propre bien

pour le service de mes maitres et pour celui de ma Patrie; cepen-

dant je me trouve sans aucun salaire en rcompense et en aide

a ma subsistance de la part d'un Roy, dont la pieto, Feuite, la

bonte, et la clmence naturelle ne m'auroient point laiss dans la

priyation des rócompenses, si des soignemens (t. j. soins, influences)

le mieux connus k V. E., ne m'en aroient point frustre. Je finis par

Tassurance que je suis avec la consideration qui lui est due«.

Briihl do ks. Michaa, Vars., 29 juin 1759: »Je ne recois ja-

mais aucune lettre de personnes en place sans en faire rapport au

Roy et j'ai eu Fhonneur de lir la votre a S. M. Elle m'a ordonnó

de vous assurer qu'il n'y a rien de plus juste que chaqu'un exerce

sa charge et que tels sont Ses ordres et Sa volonte, mais qu'Elle

desire qu'on la fasse dans Ifes r^gles selon le serment et le devoir.

S. M. a temoignó qu'Elle connoit k quoi chaque Ministre est obligó

et k quelle direction la Rpublique Fa destin. Elle connoit aussi

les limites prescrites au pouvoir des mgrs les Chanceliers, qu'ils

doivent respecter Son autorite et ne jamais s'emanciper k vouloir

s'arroger quelque autorit au prejudice de la Sienne. S. M. se sou-

vient fort bien, que ce n'est pas d'ajourdhui que V. A. souhaite

d'etre le distributeur des graces et Elle n'a pas oubli que vous

avez hesite de mettre le sceau dans une occasion, ou le Roy seul

peut souverainement et sans contradiction disposer. S. M. peut cou-

ter les recommandations de tout le monde, chaqu'un peut immedia-

tement demander des graces et chaque citoyen a le meme droit,

tout comme le Roy est seul le Maltre d'accorder les vacances k qui

bon Lui semble; et qu'il dópend de Sa haute yolont Royale de re-

mettre les privileges, ou par Sa propre main, ou par qui Elle veut,

k la personne qu'lle a jug k propos de gratifier. S. M, n'est dans

aucune obligation d'6couter la dessus próalablement les sentimens
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des mgTS les Chanceliers auxqTiels ii est seulement permis de faire

des representations k S. M. avant de mettre le sceau, lorsqu'ils trou-

vent quelque chose contr les loix, rpresentations qui sont toujours

agrables k S. M. Mgrs les Chanceliers peuvent presenter tant de

papiers qu'ils veulent et rcommander aiix graces, mais ii depend

du bon plaisir de S. M. ce qu'Elle veut signer, ou disposer imme-

diatement en faveur des citoyens qu'Elle veut recompenser et qu'

Elle en juge dignes. Je ne suis pas si ignorant, Mgr, que je ne sa-

che ce qm appartient aux charges tres distingues des mgrs les

Chanceliers; les loix, les constitutions et les pacta conventa ne me
sont pas inconnus et je sais, que la Republique leur a laisse assez

d'ouvrage pour le bien de la Patrie, qu'ils ne sont que trop occupes

s'ils veulent bien exercer leur charge, mais je sais aussi, que dans

les loix, constitutions, pacta conventa, ii n'y a pas un mot, que la

distribution des graces — que la Eepublique a uniquement reserv

k la souveraine disposition du Roy — doit etre une branche de la

charge des Chanceliers, et je sais que S. M. est bien loignó de Se

laisser rien prescrire \k dessus par qui que ce soit. Du reste, j'ai

beaucoup d'obligations aux loix de ce, qu'elles ne veulent pas, que

le premier ministre du Roy comme Electeur se mele dans rexercice

des charges des mgrs les Chanceliers, car je serois inconsolable d'y

etre oblig. Ma charge est assez honorable en Europ et me donn
tant d'ouvrage d'importance, que je n'ai ni le tems, ni le loisir, ni

la moindre envie de m'y meler, et S. M. qui est certainement le

plus rigide observateur des loix ne pense pas de m'y employer. 11

est bien vrai, que tant que je n'ai fait, Mgr, que concourir a pró-

ner les sentimens de V. A. et m'employer aveuglement a faire va-

loir ses idees, je n'ai pas óte accuse de me meler de sa charge; ose-

rois je donc Lui demander, pourquoi ce n'est qu' a cette heure que

je ne puis plus Le servir, la pntration et les lumieres bien eclai-

rees de notre august Maitre ayant tres bien developpe (t. j. decou-

vert, discernó) les opinions de V.A. et le but de leurs contradictions,

qu'Elle me trouve dans son chemin pour rexercice de sa charge?

Mgr le Vice-Chancelier son collgue ne se plaint pas de cela et me
rópond avec politesse et justesse, lorsque je lui adresse ce qui ap-

partaient a son minist^re, preuve de rextrait ci joint (zacznika

brak). Ce ministre sait, que S. M. lui fait adresser les affaires avec

confiance en lui et ii sait de plus, que je suis bien eloign d'empie-

ter sur son minist^re, mais port plutót de contribuer de toute mon
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ame k en augraenter le relief, si cela etoit en mon pouvoir, connois-

sant Tutilitó qui en resulte pour la Patrie, lorsue mgrs les mini-

stres exercent leurs charges selon Tintention de la Rópubliue. Si

donc S. M. m'ordonne d'ócrire une lettre pour porter k la connois-

sance des mgr les Chanceliers les plaintes que les voisins Lui adres-

sent, pour que ces seigneurs, en vertu de leurs charges, examinent

Taffaire et fournissent au Maitre la róponse k ces memes plaintes,

ii me semble que c'est donner k leur charge ce qui leur appartient,

Toute autre interprótation seroit directement contr Tintention du

Roy. Si au contraire Ton s'ingeroit d'entrer dans le dtail des af-

faires internes, qu'on raisonnat sur le pour et contr, cela pour-

roit s'appeler s'immiscer dans le ministfere. L'on pourroit k la

verit6 se passer de toute correspondance, si mgrs les Chance-

liers se trouYoient ad latus Regis, conformement aux loix, car alors

S. M. pourroit leur remettre les papiers du question. Quand V. A.

vout bien me faire Fhonneur de me qualifier de echo du Roy pour

expliquer quelquefois les sentimens de S. M., lorsqu'Elle se trouve

incommod ou affaire, je ne crois pas, que cela porte la moindre

atteintte k sa charge. II me paroit au contraire assez honorable,

que les ministres de la R6publique soient instruits dans des occa-

sion pareilles par le canal d'un homme de ma distinctions qui ne

fait alors prcisement que faire passer k eux les ordres de S. M.

notre august Maitre dans des momens pressans, ou S. M. veut les

faire informer promptement de quelque chose ou leur fairre remettre

quelque papier. Ni vous Mgr, ni vos coll6gues ne pourront jamais

dire, que le Maitre vous ait refusee une audience, quand vous avez

dsiró de Tentretenir sur les affaires de votre charge. Mais le Roy

meme m'a donn k connoitre, qu'Il ne peut pas traiter avec les mi-

nistres k vingt, trente et plus de lieues de distance, comme ii fe-

roit Yolontiers, s'Il les trouvoit prósens. J'assure V. A., et Je Lui

jur devant Dieu, que je ne veux avoir ancune part k son mini-

st^re ni en blanc ni en noir, et que je regrette meme plus que je

ne le puis expliquer d'avoir ete autrefois si bon de me charger de

ses idees pour les reptósenter en mon nom k S. M. Apparemment

que vous nommez cela. Mgr, se meler de la charge de Chanceller

et rexe.rcer. Soyez bien persuade, que j'aimerois mieux dorenavant

ma tranquillit que de me laisser tracasser pour faire Taide de camp

des mgrs les Chanceliers, et me faire payer apres par mille ingra-

titudes. Applaudissant au contraire moi-meme le premier quand
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V. A. Youdra faire sa charge selon les loix, constitutions et prero-

gatives, je fliciteroi le Eoy et la Patrie d'etre si bien servi, et Je

ne me preteroi plus ni k vous, ni k aucun autre k me laisser dro-

ber mon tems et couter des choses qui sont tr^s indifferentes

k mon minist^re et ne servent qu' k me tourmenter. Quant au point

qui rógarde S, E. le ministre plnipotentiaire de Russie ete de Wo-

ieykow, ii n'y va pas de ma faute si la Cour de Russie se plaint,

qu'elle ne voit jamais aucune rponse sur nombre de memoires

qu'elle a fait remettre k S. M. et mgrs les Chanceliers et que cette

CoTir donn enfin ordre k son ministre de me remettre des nouve-

aux mmoires et des plaintes pour etre sur qu'ils seront rendus

k S. M., en me chargeant de la prier au nom de S, M. Imperiale

(cesarzowej Elbiety), que le Roy fasse ordonner le plus srieuse-

ment k mgrs les Chanceliers de rpondre k ces mómoires et de re-

mdier aux abus. L'alliance ou S. M. le Roy se trouve avec S. M.

Impóriale cst contresignóe de ma main, de sorte que j'ai Thonneur

d'etre assez connu de la Cour de Russie pour qu'il soit naturel qu'

elle me marque quelque confiance. Je connois de plus Tattention

et la considration que le Roy porte pour S. M. Impóriale. Etant,

comme premier ministre k qui les ministres ótrangers sont aussi

bien adresss qu'aux ministres de la RApublique, que comme un fi-

dele citoyen de la Republique, en conformitó de mon serment, je

puis faire fid^le rapport k S. M. 1^ dessus. Mon devoir est de plus

grand, quand le Roy m'ordonne d'envoyer ces plaintes k mgrs les

Chanceliers k qui cela appartient. Si c'est pour cela que V. A. m'ac-

cuse de me meler de son ministfere, je ne craindroi d'en rpondre

deyant toute la Rpublique; mais je n'ai pas besoin d'entrer dans

un plus long dtail, je ne crois pas vous devoir aucune justifica-

tion, Mgr, je ne la doit qu'au Roy mon Maitre. Yous faites bien.

Mgr, d'etre si animó k exercer votre charge, je ne suis pas si

ennemi de mon repos pour m'y ingrer et je souhaite de tout mon
coeur, que la Rpublique devienne k tout moment plus florissante

et plus respectable sous un si digne ministóre que le votre; j'y

prendroi part en fid^le citoyen qui ne connoit aucun autre bien

que celui de la Patrie, pendant que dans Taffaire prsente ii ne

8'agit que de ce bien et de Tintert commun de la Patrie. Je ne

saurois dissimuler que je me serois attendu k la fin de la lettre de

V. A. k toute autre chose qu'aux plaintes qu'Elle y form de voir

Son intóret personnel nógligó et de n'avoir aucun salaire en rócom-
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pense d'un Koy, dont la pi6t, Tuite, la bonte et la clmence na-

turelle sont si counues; k ces grandes ualits de S. M. qui sont

certainement tres avres, 11 faut encore ajouter Sa clairvoyance et

11 faut qu'Elle eut des raisons tres justes si EUe n'a pas dispos6 en

faveur de V. A. de ces bienfais, dont au reste Elle a combl la mai-

son de V. A., comme toute la Pologne le salt. Pardonnez donc, Mgr,

si je vous repóte la phrase dont je me suis servi dans ma prc-
dente lettre, savoir que j'ai t6 tonn de sa rponse et surpris

des consóuences qu'il Lui plait tirer de ma lettre. Tout homme
rompu dans les affaires de la Patrie, s'il en avoit connoissance, le

seroit avec moi. Je suis avec Tassurance que j'ai Fhonneur d'etre

avec la considóration qui Lui est due«. Ks. Micha do Briiha, Przy-

bysawice, 15 juillet 1759: »Bien facilement pourrois-je rópondre

avec solidit et avec conviction k. Famas de choses que V. E. m'a

dites dans sa dernióre et volumineuse lettre datee du 29 juin, la

quelle ne m'est parvenue que depuis quelques jours, mais par la

natur des matióres en question je trouve qu'il est plus docent pour

la dignit du ministóre dont je suis honoró, que je continue infru-

ctueusement une controverse d'ecriture avec V. E. me reservant de

dire et de faire en tems et lieu approprie ce que me prescrivent

les Loix de 1'Etat, les jussions (tj. commandements) de mon serment

ministrial et mon ele pour le róel et Futile service de mon augu-

st maitre et de la Patrie «.

Nie o sam formalistyk, ani pust uraz: o rzeczy nama-

calne, o królewszczyzny i dostojestwa, chodzio w tym sporze. Za

przycinki ks. Michaa pomci si zaraz Briihl, kiedy przy rozda-

niu wakansów, we wrzeniu t. r., zaleci i przepar nieprzyjació

Familii. Odpowiedzieli Czartoryscy, zrywajc sejmy 1760, 1761, 1762

Ten rok ostatni. mia by dat krytyczn w jawnej juz teraz walce.

W tym roku decydujce otwary si wakanse: jeden po drugim

zmarli Radziwi, hetman w. 1., Maachowski, kanclerz w. k., Ponia-

towski, kasztelan krakowski. Pierwszem krzesem senatorskiem roz-

rzdzi si król przed sejmem, da je Branickiemu; dalszych strat

postanowia nie cierpie Familia, choby przyszo chwyci do broni.

Ale w tym samym roku 1762 przypada mier Elbiety i Piotra;

w nastpnym — Augusta III. Walka Familii z Briihlem wesza

w now faz. Briihl, nigdy zrczniejszy dyplomata, popieszy umrze
wesoo, z kielichem w rku, uprzedzajc ostateczn sw porak.
Swoje zwycistwo przeyli ksita.
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(Str. 73). W sprawie beneficyów por. pismo, w rzeczy samej

odmowne, Benedykta XIV do Augusta III, 13 marca 1756, Theiner,

IV S f. 144 sq.

(Str. 76 sq.). Czytanie dyplomu obiorczeg-o byo zbyteczuem,

gdy prawo, Vol. leg. VI, f. 418, przepisywao Jedynie zoenie in-

strumentu elekcyjnego, lecz wcale nie wymagao odczytania. Wrough-

tona pozna by . osobicie w Drenie i nazywa go »wielkim hy-

pokondrykiem i szalonym*.

(Str. 79). Chodzio tu o ulokowanie sum}' 800 tys. zp. w zo-

cie, przypadajcej województwu kaliskiemu do odebrania od 00. Je-

zuitów. Po dugich pertraktacyach, naprzód na sejmikach—w Szadku

obrany marszakiem brat ., Floryan, pisarz ziem. sier., — potem

w Poznaniu u komisyi wojewódzkiej, i pomimo oporu wdy kali-

skiego, udao si . zyska uchwa komisyi wojewódzkiej, 2 padz.

1756, o lokacyi owej sumy u Briihla, po 3V2"/o» z zabezpieczeniem

na dobrach Briihla, Sierakowszczynie; kontrakt poj^czki, zawarty

zosta w Grodnie z Irowskim, jako penomocnikiem ministra, i jemu

zaraz pienidze wydane. Wdziczny Briihl posa . pikny serwis

stoowy na 24 osób. . nastpnie stan 24 padz. z królem w Po-

znaniu, skd August uda si nazajutrz do Warszawy; . czeka

musia na rzeczy swoje, zatrzymane w Drenie przez najcie Prusa-

ków i przyby do Warszawy za królem dopiero 23 listop.

(Str. 81). . prekonizowany w Rzymie na arcybiskupstwo lwow-

skie na nadzwyczajnej sesyi konsystorskiej 9 kwietnia; wywicony
w Warszawie 7 maja 1758.

Pismo . na sejmik ziemi bialskiej, owicz, 8 lipca 1762 r.,

Bibl. Ord. Krasiskich, VII, 196 sq. Wakanse: tego roku 1762

byli zmarli Micha Radziwi, wda wileski, hetman w. 1. (maj); Jan

Maachowski, kanclerz w. k. (czerw.); Stanisaw Poniatowski, kaszte-

lan krakowski (sierp.); przed Sejmem odda król Branickiemu, hetma-

nowi w. k., kasztelani krakowsk, po nim województwo krakowskie

wzi Rzewuski Wacaw, hetman p. k,, po tym podolskie Rzewuski

Micha, wda podlaski, po którym podlaskie — Gozdzki, kuchmistrz

1., za wakanse litewskie umylnie do Sejmu odoono.

(Str. 87). . czeka w Warszawie przyjazdu Kayserlinga,

którj^ przyby 2 grud. 1762 r., lecz pod pozorem saboci wymówi
si od wizyty; wyjecha tedy . 3 grud. do swej rezydencyi w Skier-

niewicach, zostawiajc porozumienie si z posem »do dalszej kores-

pondencyi utajonej*; do Warszawy wróci 18 lut. 1763 na rad Se-
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natu, zwoan przez króla z powodu sprawy kurlandzkiej i zamie-

rzonego powrotu króla do Drezna po zawartym pokoju hubertus-

burskim.

(Str. 88 sq.). Chodzi tu o drugi ustp uchway senackiej z marca

1763 r., biorcej w obron ks. Karola. . by w kopocie, gdy na

tym punkcie by zobowiza si familii i posowi rosyjskiemu; por.

Doniesienie Kayserlinga, 23 marca, Sbornik, XLVIII, 407; a jednak

w ostatniej chwili poszed 'z dworem, kiedy tymczasem jeszcze

w przemowie otwierajcej rad senack, 7 marca, by domaga si,

wedle podszeptu familii, zwoania Sejmu ekstraordynaryjnego w spra-

wie kurlandzkiej, zgodnie z liter prawa. Naley zreszt zaznaczy,

e ustp drugi uchway senackiej przemawia waciwie od osoby

królewskiej; dwór chcia manifestu na rzecz ks. Karola w imieniu

Senatu, czemu sprzeciwi si ., i na tem mianowicie fortelu sam

siebie uspokaja. . wyjecha do Skierniewic 20 marca; wróci do

Warszawy 22 kwiet. dla poegnania si z królem, odjedajcym do

Drezna; 27 wróci do Skierniewic i spdzi tam lato; 8 sierp, znów

stan w Warszawie, przywoany wiadomoci o marszu wojsk ro-

syjskich gen. Satykowa.

(Str. 95). Spór midzy Mostowskim , stronnikiem familii,

a prowincy prusk i Czapskimi, std bra pocztek, e Mostow-

ski, nie bdc indygen pruskim, a uzyskawszy od Augusta III po

Narzymskim przywilej na województwo pomorskie, odby samowol-

nie wjazd, ustanowi urzdników grodowych i t. d., nie czekajc ge-

nerau pruskiego, który oddawna nie dochodzi, gdy i Narzymski

nie mia indygenatu. Manifestowali si przeciw niemu Czapscy; Mo-

stowski przeciw nim dekret trybunalski w Piotrkowie uzyska; rzecz

zostaa w zawieszeniu skutkiem reasumpcyi trybunau niedoszej

z powodu zgonu króla.

Koszta: Podug Konnotacyi ekspens na poselstwa fatorum re-

gis, Kamierzowi ubieskiemu pierwotnie przeznaczono tylko

33.000 zp.; dopiero sam prymas, asygnacy do skarbu kor., 16 list.:

ratione elevati pretii rerum w czasach teraniejszych i drogoci

w Petersburgu, tam quoad victum, tam uoad amictum*, kaza do-

datkowo wypaci mu na drog jeszcze 18.000 zp. Podobnie Po-

niski, za asygnacy prymasowsk do skarbu, 30 listop.: »ex quo

bdzie i u dworu sardyskiego i interes Rzpltej o sumy neapolita-

skie promowa ma zlecenie*, otrzyma dodatkowo 20.000 zp., wzi
tedy ogóem 65.000 zp.; mimo to potrafi jeszcze skompromitowa
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Rzplt, bo od dworu hiszpaskiego naprzód wydosta podarunki po-

selskie, potem obrazi si o tytu i wyjecia z Madrytu — z poda-

runkami. Samemu prymasowi przez uciwa senack z 7 i 8 listop.

1763 osobno przyznano na wydatki 150 tys. zp., por. Vol. leg. VII,

f. 105, które mu wypacono za jego kwitami 17 kwietnia i 6 lipca

1764 r.

(Str. 99). W kredencyaach Swietena tytuowany by .
tylko: »venerabilis et dilectus reverendissimus«, co go tak ubodo,

e z pocztku odmawia z tego powodu wprost przyjcia od niego

listów wierzytelnych cesarskicli. W tym te czasie otrzyma prymas

nastpujce, zachowane w jego papierach, ciekawe pismo anoni-

mowe: »J0. Miociwy Ks. D. Z lat podeszych i ze saboci ju mo-

jej miarkujc, ...e ju podobno tempus meae resolutionis instat, to

co rozumiem JOOJWW. biskupom in simplicitate cordis jako szla-

chcic polski prawowiernj^ rzymski katolik pod oczy Paskie wa
si z mioci ku Bogu i ojczynie podrzuci. Ks. pijar Konarski wy-

da ksik tollendo liberum veto ziemianina a tylko pluralitatem

yotorum utrzymujc, którego zakonnika tych ksiek edycya wszyst-

kim libertynom wolnego i rozwizego sumienia bardzo si podo-

baa. Gdy tego sobie dawno ycz do ponienia stanu duchownego,

do wyniszczenia ich z intrat do ogoocenia Domów Boych z ar-

genteryi, do zniesienia dziesicin, do wybicia si z pod jurysdykcyi

duchownej, a naostatek do odstpienia Boga i wiary Jego, czego by

ci libertynowie wszystkiego per pluralitem yotorum zapewne doka-

zali. Na pierwszym bowiem Sejmie uchwaliliby najprzód aukcy
wojska et per pluralitatem yotorum, taby bya udzielona z intrat

dóbr duchowiestwa. Na drugim Sejmie proponowaliby, e ducho-

wni wielkie maj intraty et per pluralitatem yotorum zgodziliby

si na to, aby dobra duchownym poodbiera, portionem tenuem

pro commodo zostawiwszy. Dalej per conseuens przyszliby podobno

i do tego — bo ju neguj biskupom na sejmikach locum standi —
e biskupi w senacie, deputaci duchowni w trybunale niepotrzebni;

albowiem, jak ju mówi teraz, e tylko fakcye czyni; i na toby

zapewne mieli pluralitatem yotorum. Sowem mówic, co widzimy

w Anglii i Francyi, Bogu wierze, duchownym przeciwnego, toby si
wszystko per pluralitatem yotorum i u nas w Polsce dziao, jeeli

JOOJWW pasterze i biskupi nie zabieycie zawczasu. Gorszy si
trzeba wszystkim poczciwym w Polsce katolikom z tych ksiek ks

Konarskiego, w których odbiera wolno królowi i monarchom pol-
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skim, odbiera wolno senatowi i tylko parlament jaki niegodziwy

formuje z izby poselskiej, aby per pluralitatem votorum ona wszystko

decydowaa jak owe Francyi, chociaby te i najgodniejszego praata

na wygnanie posa, tak jako si stao z witym arcybiskupem te-

raz paryskim (Beaumontem). Narzeka ten republikant pijar na nie-

porzdek w Polsce, e si Sejmy zrywaj; a postaremu w tym nie-

porzdku i niby zym rzdzie Rzpltej chwaa Boska po caej Pol-

sce nie ustaje, król spokojnie panuje, panowie intraty wielkie maj,
i swobodnie ich zaywaj, my szlachta mamy swój kawaek chleba

i dla siebie i dla udzielenia ubogim zakonnikom. Od ks. Konarskiego

nic nie bierzemy, a on nam szlachcie bierze wolno, kiedy nam
bierze liberum veto, duchownym bierze powinn.y stopie dostojestw,

Bogu bierze chwa, a potem kto wie, jeeli per pluralitatem voto-

rum nie odbierze i religii i wiary. To nam czsto wszystkim szla-

chcie dziwno, ecie go sobie JOOJWW arcybiskupi, biskupi wzili,

jak za pedagoga jakiego; a gdy Was, JOOJWW ponownie Bóg wy-

niós na tak wielki godnoci stopie, wicej wam udzieli rozumu

do rzdzenia Kocioem i Rzplt, jak wszystkim pijarom, którzy

byli, s ibd do decy^yi dalszej Boskiej... Co wszystko sumiennemu

rozumieniu pasterzom i dobrodziejom zostawiwszy, pisz si JO P.,

Pasterza i Dobrodzieja najniszym sug i posuszn owieczk Chry-

stusowej owczarni rzymsko-katolickiej*. Monaby zreszt w tej bez-

imiennej skardze a po czci denuncyacyi, równie dobrze dopatry-

wa si szczerego wyznania wiary jakiego typowego starego szla-

chcica z zapiecka, jak moe zastosowanego ad hoTninem mdrego,

pod prastar powok stylu którego z 00. Jezuitów, celujcego w nie-

nawistnego pijara.

(Str, 100). Kadziemy tu równie — ciekawe pismo do pry-

masa od szlachty podolskiej i bracawskiej, b. d., otrzymane w kan-

celaryi prymasowskiej 22 stycz. 1764: »JOPanie a naszej ojczyzny

sprawiedliwy protektorze! Ju to sejmiki i Sejm s to rzeczy pro-

pter velle sui kadego pana; nie szlachta ich psuj, ale prywaty

paskie zotem napychaj... Teraz to sam Q6g poruczy Wielkomo-

noci JWP., aby te abusus kooperacy swoj przez nowo nastpu-

jce prawo uatwi raczy, za wszystkich pretendentów do korony

uspokoi, i wszystkichby trzeba stopi w jeden cetnar. My szlachta

czekamy rozkazów, na ko wsie gotowi z naleyt broni. Prosimy

o to, aby aden pan kozaków, chopów, nie hajdamaczy, bo to suo

tempore bdzie nie mona zapobiee homontom (homonom?); jest
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nas dosy chudych pachoków, bdziemy suy, jak sami panowie

zechc. Szlachty nowej nie kreowa, bo i tak nas jest dosy chu-

dych pachoków; nam wsparcie upadej familii da zbawienna rzecz

jest. któr pogascy Niemcy sponiewierali; to Ci Bóg da z sob
królowanie a my Go o to bdziemy prosi, jako JOPana podnóko-

wie, Szlachta uboga i mizerna województwa podolskiego i bracaw-

skiego*. Tu ju pachnie niewtpliwie autentycznym stylem szlache-

ckim owoczesnym.

(Str. 102 sq.). Sejmiki przedkonwokacyjne odbyy si 6—8 lut.

1764. W rodzie doszo do starcia midzy Teodorem Czartoryskim,

biskupem poznaskim a wda poznaskim Jabonowskim o pierw-

szestwo przy zagajeniu, skutkiem czego sejmik zosta rozdwojony,

obrani z obu stron podwójni posowie na konwokacy oraz podwójni

sdziowie kapturowi.

Napa nocn Radziwia na biskupa Massalskiego (por. Ma-

tuszewicz, IV, 199 sq.) opisuje bezporednio po wypadku sam po-

szkodowany w nastpujcem pimie, Massalski do prymasa, Wilno,

29 lutego 1764 r.: »...Niesychanym nigdzie przykadem stao si

bardzo znane i nieznone nastpienie na dostojestwo moje. Dnia

albowiem wczorajszego JOKs. JM. wda wileski w zebranej kompa-

nii do wszelkich zbrodni przyzwyczajonej i w wikszej liczbie pra-

wem ju przekonanej, z broni i milicy swoj do akcyi gotow,

kiedy uczynione w tych dniach do przyjani midzy nami kroki,

a bardziej jeszcze publiczne bezpieczestwo, w osobie mojej przy-

wilejami powikszone, niczego si mi ba nie kazay, ju nocn
por na mój paac równie niespodziewanie, jak gwatownie naje-

cha, poniewa ten hazard zacz si od przymuszenia szyldwacha

z zmierzonym do niego pistoletem, aby zamknit w spónionym

czasie otworzy bram, a tak wjechawszy na rodek dziedzica pa-

acu mego, i uszykowawszy w nim i przy dwóch wienych bramach

onierzy swoich, z t kompani na wszystko resolwowan wszed

do moich pokojów, na których — i opuszcz podej duszy w mo-

wie okazane sentymenta — owiadczy si, e mnie Stanisawem

a siebie uczyni Bolesawem, akkomodowa przyzwoite temu zdaniu

miny, praatom przy mnie bdcym sromotnem grozi biciem, i nadto

za wystpki ekskomunik skazanych a z sob przyprowadzonych

mnie ukazujc, z tej duchownej kary tak szydzi zuchwale, i si

tam wiele Rzymowi, wicej w. Wierze dostao. Z tego krótkiego

rzeczy namknienia moesz si JOWKs. M. Dóbr. domyle, w jakim
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wczora zostawaem stanie i w jakim dzi jestem, gdy ycia mego

broni tam musz, gdzie mi koció i ojczyzna najwiksz daa wa-

dz. Jako, gdy to pisz, paac mój przyjaciómi i onierzami kom-

putowymi i nadwornymi dniem i noc mnie pilnujcymi jest nape-

niony, i ustawicznie armaty powtórnego strzeg najazdu, do któ-

rego ju pokaza by ociot i porywczo, lecz wstrzymany owiad-

czeniem odemnie przez usta JP. kasztelana nowogrodzkiego (Chre-

ptowicza) hazardem bronienia si do ostatka. Zadziwiony nad tak

dzikim Ks. JM. wdy postpkiem, racz WKs. M. Dóbr. da mi rad,

co mam czyni? i askaw w czynieniu pomoc... P. S. Tego najazdu

innej nie znajduj przyczyny, jako na dniu onegdajszym dyskretne

i sekretne midzy nami dwoma upomnienie ksicia o wszeteczne

ycie, którego gwaty w tej materyi pospolite, i wiele, i publicznych,

dawnj^h i wieych, tu nawet staych najduje si kryminaów*.

Z powodu tej awantury pisa . do Massalskiego, 15 mar., z ubole-

waniem, ale ostronie; do Radziwia, t. d., z wymówkami, ale mikko,

(Str. 104 sq.). Donioso generau pruskiego bya cakiem wy-

jtkowa; ilo mandatów pruskich nie bya prawem ograniczona; na

genera, wyznaczony na 27 marca 1764, zbierano si zewszd zje-

cha tak tumnie, e przepowiadano obiór do 300 posów, majcy za

jednym zamachem przeway wikszo, zyskan przez Famili na

sejmikach lutowych w Koronie i na Litwie. O zajciu 13 kwiet. por.

sporzdzony przez Modziej owskiego komunikat w Kuryerze Warsz.

(1764) N. 31 z 18 kwiet.

(Str. 113). Por. indygenaty Józefa Gabaleona Salmoura, Ka-

rola Schmidta, Piotra, Jdrzeja i Józefa Riaucour'ów, Vol. leg. VI,

f. 376 sq.

(Str. 118 sq.). Z powodu wyzdrowienia prymasa rozdawano na

pokojach kapitalny poemat marszaka dworu prymasowskiego, Mi-

chaa-Ant. Kossakowskiego: ^Zbierzcie si zbierzcie, wolnoci syny,

Wy plemi Lacha, cnoty potomkowie, Kady przed niebem niech

pada, »Zdrów prymas* gono powiada... Twoje to dzieo, obrót i ro-

bota, e, nadempirskie otworzywszy wrota, Króla wywiód, jak wy-

wodzi, Soce odwierny, gd}'^ wschodzi* itd. . wyjecha po koro-

nacyi do Skierniewic 19 stycz. 1765; 21 czer. zjecha do Warszawy;

5 lip. wróci do Skierniewic; 1 wrze. znów stan w stolicy, we-

zwany przez Stanisawa Augusta celem wzicia udziau w pertrak-

tacyach z Fryderykiem II; 10 padz. t. r. wróci do Skierniewic.

W r. nastpnym zjecha do Warszawy 22 wrzenia 1766 na Sejm;
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25 wrze. by u króla, 30 przyjmowa u siebie Kepnina; po Sejmie

wróci do Skierniewic 5 grud. W r. nastpnym, po przybyciu do-

Warszawy w maju, delegacy dysydenck przyjmowa u siebie 24

maja 1767. Testament, Skiern., 19 sierp. 1766, §§ 18, 20, Korytkow-

ski V, 46 sq. O Modziejowskim, ubieski, Róne wspomnienia

moje (rkp. wasnor.): por. Pam. anegdot.; towski, Katal. bisk^

i kanon, krak.; IKondolencya kaznodziejska, oraz al pol. ojczyzny

nad mierci W. Al. . (1767).

(Str. 124). Traktat paryski 11 avril 1814, § 19: »les troupes

polonaises qui sont au service de France auront la liberte de re^

tourner chez elles, conservant armes et bagages, comme un tmoi-

gnage de leurs services honorables. Les officiers sous-officiers et

soldats conserveront les dcorations qui leur ont ete accordes et

les pensions affectóes k ses decorations*; wniesienie tego artykuu

zostao jednemu z penomocników francuskich, Caulaincourtowi, po-

lecone osobicie przez Napoleona.

Nie wchodzc tutaj w szczegóy rokowa paryskich 1814 r.

w sprawie polskiej wogóle a wojska polskiego w szczególnoci, które

na innem miejscu poruszone bd, naley podnie, e dwaj obecni

wtedy w Paryu czonkowie rzdu Ksistwa Warszawskiego, WieK
horski zastpca ministra wojny i Jan Wgliski minister stanu bez

teki, podjli wtedy inicyatyw, niekoniecznie bdc na rk Ale-

ksandrowi a nawet dziaajcemu wówczas przy jego boku ks. Ada-

mowi Czartoryskiemu; a mianowicie zwrócili si do przedstawicieli

wszystkich mocarstw sprzymierzonych, jacy naówczas znajdowali

si w Paryu, z nastpujcym memoryaem okólnym: »Paris, 15

avril 1814: Lorsu' apr^s plusieurs sifecles d'efforts et de combats,.

les Yrits philosophiues, triomphant enfin de Tógoisme des nations,

sont devenues la conduite pour les gouvermements et un sentiment

presue religieux pour les peuples; au moment ou tous les gouver-

nemens se lient par Tunit d'intentions, et que les peuples devien-

nent fróres par la civilisation et le progres des lumióres; au mo
ment ou presque toutes les puissances de TEurope s'accordent k re-

garder le sentiment de nationalisme comme le premier des devoirs

et le premier des mrites, les Polonais croyent avoir le droit des se

glorifier devant toutes les nations europóennes, de ce que Tamour

de la patrie et le dsir de son existence politique est un sentiment

inn et gón^ral dans toutes le classes du peuple polonais.



— 512 —

Les agitations politiques occasionóes par la diversite des vues

et la diffrence des systemes, qui souvent encore changeaient d'apres

les circonstances du moment, ont peut-etre servi k quelques puis-

sances de pretexte pour donner une ide fausse des Polonais; n'ócou-

tant que Pinteret particulier, elles meconnurent le veritable motif

de leur conduite. Les Polonais furent mai jugós et la Pologne trai-

t6e avec injustice. II n'est pas etonnant que les Polonais se soient

€gars en cherchant k retablir leur existence. S'il ont invoque, tour-

L-tour, presque toutes les puissances, ils y ótaient forces, les cir-

constances politique de TEurope, sur tout celles ou se trouvait la

Pologne, suffisent pour les justifier...

Les dóclarations, faites devant TEurope entiere par les puis-

sances coalisóes dómontrent, que leur politique n'est autre chose

que la morale et la justice adaptees aux interets de Fhumanite et

au bonheur des peuples...

Dans leur ócrit du 16 mars, anne courante, dato de Chatil-

lon-sur-Seine, les puissances coalises ont declar; >que les principes

qui forment la base de leurs alliance, de leur voeux et de leur d6-

termination, sont óloigns de toute vue d'ambition et de conquete,

qu'elles sont animes du seul dósir de YoirPEurope reconstruite sur

une juste chelle de proportion entre les puissances*. Elles ont re-

connu: »qu'il tait de la derniere injustice de vouloir incorporer des

peuples, qu'un siecle de domination ne saurait fondre dans la na-

tion principale«. Elles disent encore: »I1 est temps enfin que les

Princes puissent, sans influence etrangóre, veiller au bien-etre de

leurs peuples, que les nations respectent leur independance rócipro-

que, que les institutions sociales soient k Tabri de bouleversemens

journaliers«.

Les Polonais trouveront-ils jamais une epoque plus favorable

k Taccomplissement des voeux qu'ils forment constamment depuis

tant d'ann6es?. — »I1 est injuste de prtendre d'incorporer des peu-

ples ótrangers, ii est temps que les nations respectent leur indpen-

dance rciproque«. Ces peroles justes et sacrees, k qui peuvent-elles

mieux convenir qu' aux Polonais? Une longue exp6rience n'a-t-elle

pas prouYÓ, que le peuple polonais ne peut tre fondu dans aucun

autre?...

II est Clair, que tous les engagemens, qui forment la surete

et la garantie r6ciproque des puissances ainsi que de toutes les so-

ciótós civiles seraient absolument nuls, si Ton voulait consolider le
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principe injuste de s'indemniser aux depens du plus faible. Tout ce

qui jusu' k cette 6poque a te fait conformment a ce principe

ne saurait servir d'exemple pour le grand oeuvre dont on s'occupe

aujourd'hui, pour cet oeuvre ternel dont les bases ont 6te procla-

mees avec tant de franchise.

Toute TEurope est convaincue de cette vrite, qu'un systeme

qui menacerait Findependance nationale d'une partie de la masse

generale des tats europens, menacerait bientót le corps entier.

Les Polonais pentres de cette vórit6, et pleins de confiance dans

les intentions, que les puissances coalisees ont manifestees dans leur

declaration du 16 mars, k Chatillon-sur-Seine, ne peuvent regarder

les evenemens qui ont accable leur pays, que comme temporaires

et momentanes. II est hors de doute que la nation polonaise est

identique en soi meme, que le pays qu'elle habite est sa propriete;

la Pologne a donc ete et est encore partie integrante de Fensem-

ble, elle est un anneau ncessaire de la grand chaine, qui lie les

nations et les etats europóens...

Des circonstances passageres et des convenances locales ont

peut-etre jusqu' ici entrav6 Fexecution des vues, que les puissances

<5oalisees realisent maintenant avec tant d'6clat, et róduit la Polo-

gne a Ftat, ou elle se trouve. Sa position topographique a pu con-

tribuer aussi a la difference de son sort d'avec celui de la Bohem et

de la Hongrie, qui ont conserve leur existence nationale; mais

aujourd' hui, que le motif des operations momentanes de la politi-

que n'existe plus, que la grandeur et la justice en sont devenues

les bases, que ces memes principes ont uni les puissances d'un lien

indissoluble, que la force et Fimmensite des moyens de cette ligue

la mettent k meme de rendre justice k qui ii appartient, la Pologne

a droit d'esperer de Fobtenir a son tour, et les Polonais croyent de

leur devoir de la demander et de la reclamer.

Pleins de confiance et d'espoir les soussignes ont Fhonneur de

presenter cet expose*. (Podp.) J. Cte Wielhorski, Wgliski. Na mi-

nucie znajduje si nadpis: »Pow3^sz not wrczyem kadej znaj-

dujcej si wówczas ambasadzie pastw zagranicznych za rewer-

sami, które zoyem* (podp.) Szef biura Niewiadomski. Por. w tej

sprawie wzmiank w Dzienniku Czartoryskiego, Bibl. Warsz. (1909),

pod 17 kwiet. 1814: »na Wielhorskiego office, którego nie by ode-

bra (Aleksander) powiada, e jeeli do wszystkich udawa si bd,
Jbo on si miesza nie bdzie; e Polacy powinni go mie za jedy-

DWA STULECIA T. II.
" 33
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nego penomocnika i da mu czyni po swojemu Ja czyni uwag,
ze to udawanie si Polaków wszdzie jeszcze lepiej rzecz kryje. Na
to si zgadza, ale byleby recydywy nie byo«. Zapewne te dla ua-
godzenia w tym wzgldzie draliwoci cesarza, wystosowali Wiel-

horski i Wgliski, ju wycznie pod jego adresem, nastpujce
pismo do Aleksandra I, Paris, 15 avr. 1814 [czy nie antydatowane?]:

»Sire, Les membres du Gouvernement du Ducie de Varsovie, qui

se trouvent k Paris, anims uniuement, ainsi que toute la nation

du desir de voir renaitre leur Patrie, n'ayant aucune communica-

tion avec leur Roi, abandonnes k eux-memes, se seraient cru cou-

pables en gardant le silence au milieu des vnemens actuels, dans

un moment ou ii est uestion de la reconstruction de TEurope.

II ont cru devoir faire entendre a toutes les puissances les

cris d'une nation toujours ferm dans ses principes et dont Tadyer-

site, Taneantissiment meme, n'a pu abattre le courage ni eteindre

le sentiment de sa propre dignite. lis osent s'adresser plus particu-

lierement k V. M. I. comme au Chef de cette coalition qui doit paci-

fier et pour ainsi dire regenerer le monde, comme au Vainqueur dont

les armees triomphantes occupent leur pays, comme au Souyerain

surtout, qui connait la balance des grands interets de TEurope et

qui sait apprecier cet esprit national, veritable soutien des trónes et

des peuples. Cest k Vous, Sire, qu'il appartient de realiser cette

grand verite, que la politique bien entendue ne peut etre basee

que sur la justice et requit. Cest k Vous, Sire, a rendre rexi-

stence et le bonheur k un peuple, qui bien constitu et conservant

son nom de Polonais, sous Tegide de Voti'e puissance deviendra

rexemple de fidlit envers ses Souverains, la terreur de Leurs en-

nemis, et le plus ferm appui de Leur Tróne«. (Podp.) Wielhorski,

Wgliski.

Utworzenie Komitetu Wojsk.: W. Ksi Konstanty do Wiel-

horskiego, Paris, 3/15 mai 1814: »Je m'empresse de vous faire con-

naitre que S. M. aysint juge convenable d'instituer un Comite mi-

litaire pour la nouvelle organisation de Tarmee polonaise, ii Lui

a plu de vous nommer membre de ce Comite. S. M. TEmpereur

a daigne joindre par apostille aux ordres qu'Elle a doniles a cet

gard ma nomination comme prsident du Comite, en se rservant

pour Fayenir la dsignation du vicepresident. En Fabsence du pr-

sident et du yicepresident, le plus ancien des genraux en remplira
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les fonctions«. Instrukcya W. Ks. Konstantego dla Dbrowskiego,

Paris, 15 mai 1814, Bojasiski, Rzdy Tymczas., Monogr. I, 158 sq.;

o podejrzeniach póniejszych przeciw Dbrowskiemu w Petersburgu,

Wczasy histor., I, 448.

Narady puawskie: Dyaryusz pobytu Aleksandra w Puawach
20—1 wrze. 1814; Matuszewicza Prcis de ce qui s'est dit et traitó

dans le cabinet de S. M. TEmp. Alexandre... le 21 sept. 1814 k Pu-

awy; kilka krótkich zapisek i kwestyonaryuszy, rk, zdaje si,

Sukowskiego i Paszkowskiego, 21 i 22 sept. 1814.

Otwarcie Kom. Wojsk.: W. Ks. Konstanty do Wielhorskiego,

Vars. 14/26 sept. 1814: »En consóuence des ordres de S. M. TEm-

pereur qui me nomment prsident du Comitó militaire polonais dont

vous etes designó membre, vous voudrez bien vous rendre a la pre-

mier sance qui doit ouvrir les travaux du Comitó demain, 15/17

a 11 h. du matin, au palais Brlihl habite par moi«. Pierwszy memo-

r3'a Komitetu, 27 novembre 1814. Zajczek do Wielhorskiego 27 li-

stopada, wieczorem: »0n ne veut plus de notre projet; ii nous de-

servirait, m'a-t-on dit, par la raison, que le conseil russe, qui sans

cela ne nous est pas favorable, pourrait reprósenter k rE(mpereur),

qu' ayant une fois autorise cette mesure, nous ou nos successeurs

pourraient s'en servir contr la Russie. Cependant on insiste toujours

sur Torganisation des troupes, et sur une adresse de notre part

a TEmpereur, dans laquelle on dósire, que nous Tassurions de notre

fidelit pour lui et pour sa posterite. J'ai charge le gl Woyczyski

de vous en faire part, mais pour plus de surete je vous ócris la

presente. Puisse la Providence nous tirer d'une position aussi dli-

cate! Je ne sais pourquoi, mais je suis presque content de ce que

Ton s'est dógoute de notre projet. On aurait pu nous jouer comme
ceux de Targowica. D'ailleurs, ceux, qui ne lisent pas dans nos

coeurs, auraient pu trouver bizarre, qu'avec beaucoup de suscepti-

bilite a garder nos sermens, nous soyons aussi faciles a nous rvol-

tes. Car, au fond, toutes nos confóderations n'ont tó que de revol-

ter. Pensez dans votre sagesse a ce qui nous reste k faire, pour

moi je croirais, qu' une promesse conditionnelle de fidólit, meme
aux successeurs de rEm(pereur), ne pourrait nous faire aucun tort

c'est a dire, que nous serons fidóles, si Ton nous assure rexistence

de notre patrie et un gouvernement constitutionnel. Salut et bon-

soir. J. Z.c (cae wasnorczne). Drugi memorya Komitetu, 30 no-

vembre: »nous nous voyons dans la malheureuse nócessite du sup-
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plier V. A. I. de nous permettre de rentrer dans le nant dont est

menace notre malheureuse patrie*. Ten drugi memorya z dnia 30

listopada ogoszony przez (Nakwaskiego) Le Grand Duc Constantin

a Varsovie pendant le congres de Yienne (1846) Nr. 4 pod tytuem

»Projet du gónral Zajczek*, co zdaje si wskazywa, e nastpnie

by wycofany; w ten sposób si tómaczy, i pozosta nieznany Niem-

cewiczowi, Ostrowskiemu, Barzykowskiemu. W przedruku u Ange-

berga niewaciwie nazwany »troisieme note«. W rkopisie, z któ-

rego korzystamy, znajduje si tylko memorya z 27, oraz pierwszy

:z 30 listopada; obadwa zostay zredagowane przez Wielhorskiego;

natomiast brak drugiego memoryau, czyli raczej projektu, z 30 li-

stopada. Zajczek do W. Ksicia, 4 dócembre. Opinia Dbrowskiego

brzmi szczególnie: que Tarmee s'organise et qu'elle prenne aussitót

position entre la Warta et la Note pour defendre cette frontiere«;

myl ta zostaa szczegóowo rozwinita w oddzielnem Memoire D-
browskiego »prsente k S. A. I. Mgr. le Gd Duc Constantin«, przy

pimie Dbrowskiego do W. Ksicia, Vars,, 26 novembre/8 decembre

1814. W papierach gen. Kniaziewicza znalazo si osobne Expose

des motifs qui ont determine les gen6raux de division Kniaziewicz

et Woyczyski a suspendre leurs fonctions comme membre du Co-

mite militaire, d. d. Vars., 30 novembre 1814. Naley podnie, e
podczas tego wanie ostrego przesilenia otrzyma Winc. Krasiski

urzdown nominacy na dowódc dywizyi gwardyi polskiej, W. Ks.

Konstanty do Krasiskiego, Vars., 30 nov./12 dc. 1814.

Rozkaz dzienny d. 29 listopada (11 grudnia): ^onierze Po-

lacy, Najj. Cesarz, Aleksander, wasz potny Opiekun, przywouje

was; przybywajcie pod oycz3^ste chorgwie, uzbróycie dzielne ra-

miona ku obronie oyczyzny i utrzymaniu politycznego iey bytu.

W chwili, gdy ten wspaniay Monarcha pracuje nad tem szczciem,

które ziemi waszey przeznacza, okacie Mu, e jestecie gotowi

krwi wasz wspiera wspaniae Jego usiowania... T drog osi-

gniecie tego uszczliwienia, które wam inni obieca mogli, lecz on

sam tjiko w stanie jest nada. Jego potga i cnoty s wam tego

rkojmi*. (Podp.): Konstantyn W. X. R. (podp.): za zgodno szef

sztabu generalnego Toliski, Zauway naley, i ten nader ciekaw}*

rozkaz dzienny zosta prawie natj^hmiast wycofany, egzemplarze

drukarni rzdowej zniszczone; to te nie mieci si w zbiorze urz-

dowym rozkazów dziennych kwatery gównej.
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Ks. Adam do Wielhorskiego, Yienne, 27 decembre 1814; »nos

affaires ici sont k peu-pres entendues, mais comme tout se tient et

ne peut se terminer isolóment, nous ne pouyons encore chanter vi-

ctoire. Des qu'il y aura quelque chose de signe sur notre sort, on

se depechera de vous en instruire. En attendant, je m'etonne. que

chez vous on se soit si fort recrie contr la simple organisation de

Tarmee, qui etait desirable sous tous les rapports, excepte sous le

rapport financier. J'spere, que le tems et la reflexion auront mis

de Faccord et amene les esprits qui s'effarouchent trop facilement.

L'Empereur a pris toute cette affaire d'une manier digne de sa

justice et sa grandeur d'ame, d'une manier, qui prouve bien la

loyaute de ses intentions pour nous, et qui seule suffirait pour de-

truire tous les soupcons et toutes les prevoyances«.

(Str. 133 sq.). Ogoszenie Królestwa w wojsku: rozkaz dzienny

12 maja 1815; id. 20 czerw.; okólnik W. Ksicia do generaów 20

czerw, z doczon rot przysigi. Aleksander o wojsku: rozkaz

dzienny genera-adjutanta ks. Wokoskiego w imieniu Najwyszem

12 listop. Rozkaz dzienny Najw. 16 list. 1815 (w jzyku pol. i franc):

»en le (W. Ks. Konstantego) nommant commandant en cbef de No-

tre armee polonaise et de tout ce qui tient k la partie militaire du

Royaume«. Karta konstytucyjna §§ 153—156, 28, 29, 66, 76, 86,

9 i 10.

(Str. 138 8q.). W.Ks. Konstanty: ukasiski, pass. Równ szor-

stko okaz3'wa zreszt cesarzewicz nawet w Petersburgu; por. list

W. Ks. Konstantego do Kuruty, Petersb., 23 lipca 1816. Russ. Star.

XXXIV, 269; »przy pierwszem spotkaniu z kawalergardami na pa-

radzie aresztowaem kilku oficerów «. Pierwotne pochway: rozkazy

dzienne 25 marca, 30 maja, 20 czerw., 8 wrze. 1815. Skarcenie sdu
wojenn., rozk. dzienny 12 lip. 1815; zreszt, skutkiem wstawienni-

ctwa Sokolnickiego, Stamirowski (por. o nim, ukasiski, pass.) wkró-

tce wypuszczony, id. 16 sierp.; por. id. 21 lipca 1815 i ogólne wyja-

nienie kompetencyjne w postanów. Namiestnika 9 stycz, 1816 r.

w Dzienn. praw. Z powodu dezercyi: rozk. dzienny 26 lip. 1815;

por. postan. Namiestnika 10 lut, 23 kwiet. i 7 wrze. 1816. Awantura

z Szeptyckim: Aleksander mia z tego powodu powiedzie W. Ks.:

»mon frere, ii faut avoir de la douceur et meme de Tindulgence;

que seriez vous, yous le premier, si toutes fautes etaient punies«.

(Str. 143 sq.). Nominacya Wielhorskiego: »Wskutku § 76 Ustawy

konstytucyjnej Naszego Królestwa Polskiego, miannjemy W-go Jó-
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zefa Wielhorskiego Ministrem Prezydujcym w Kommisyi Wojny,

pragnc da przez to dowód Najwyszego wzgldu Naszego na udo-

wodnion w subie publicznej gorliwo, nieskazitelno i zdatno
tego W-go Wielhorskiego, i polecajc jemu, aby natychmiast przy-

stpi do penienia obowizków, jakie z powyszem dostojestwem

s poczone. Dan w Warszawie d. 1 grudnia 1814*. (podp.): Ale-

xandre (podp.): »par TEmpereur et Roi le ministre secrtaire d'Etat

Ig. Sobolewski*. Pod t sam dat mianowany Wielhorski senato-

rem-wojewod i obdarzony orderem Ora Biaego. e zawdzicza to

gównie ówczesnej dla siebie yczliwoci WKsicia, okazuje si z pi-

sma dzikcz3^nnego Wielhorskiego do W. Ks. Konstantego, 27 dec,

1815: »...j'ai recu par le ministre sócrtaire d'etat ma nomination

comme ministre prsident a la Commission de la guerre datee du

1 dcembre n. s. En rendant compte de cette gr^ce de notre augu-

st Souverain k V. A I., je ne fais que Lui retracer les obligations

que la reconnaissance m'impos; en effet, c'est k vous Mgr., que je

dois cette faveur signale et que je n'ai encore rien fait pour

mriter*.

Biografia: papiery subowe Wielhorskiego, jego korespon-

dencya z ojcem, Wybickim, Barssem itd.; pamitniki spóczesne;

Studya histor.-kryt.; ks. Józef Poniatowski i t. d. Wielhorski opu-

ci sub legionow na podstawie uzyskanej uprzednio najfor-

malniej dymisyi: »Le ministre de la guerre certifie ...avoir sous

1'autorisation du premier Consul accepte la demission offerte par le

citoyen Wielhorski, genral de brigade dans la premier Legion po-

lonaise et permis k cet officier, natif de Pologne, de se retirer dans

ses foyers comme detachó de tout corps polonais et dispense du ser-

vice militaire aux armees de la Republique francaise... Paris, le 12

pluyiose Fan X« (1 lut. 1802) (podp.) Berthier. Pozwolenie powrotu

wydane mu przez Fryderyka-Wilhelma III, 12 Juli 1802.

(Str. 146 sq.). Wielhorskiego Observations, Vars., 27 sept. 1814:

».. La reunion de tous les habitans d'un pays, n'importe la manier

de vivre de chacun, en form la Nation. Le mtier ou la profession

que chacun embrasse constitue son etat civil. Le militaire doit donc,

comme toutes les autres professions etre regard comme un etat

civi] et non comme une branche sparee de la Nation. La conscri-

ption militaire devait rester telle qu'elle est. L'experience en a fait

voir tous les avantages. II ne s'agit que de prvenir les abus dans

l'excution. Son plus grand avantage est que, n'admettant aucune
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distinction de classe ni de condition, elle ne pese pas sur le peuple

seul. D'ailleurs, est-il juste, que ceux qui jouissent le plus du bien-

€tre et du bonheur de la patrie soient dispeoss de la servir et que

tout ce fordeau tombe sur la classe qui profite le moins de la pro-

sperito gnrale?... Justice mili tai re... Pies peines trop severes

^ntrainent Timpunite... les punitions doivent etre rglees sur les

moeurs, la manier de penser et le caractere de la Nation; telle pu-

nition, legere pour un peuple, devient diffamante pour un autre; ii

faut bien se garder de corrompre Tesprit national par des punitions

qui finiraient par le detruire. 2° ...un militaire ne cesse pas d'etre

citoyen; ii est donc nócessaire de fixer une ligne de dómarcatton

claire et precise entre les delits commis par un militaire, c'est-,-

dire dsigner d'une manier indubitable les dlits qu'il commet

corame militaire; ceux-l^-sont du ressort du jugement militaire; et

ceux, qu'il commet comme citoj^en doivent etre remis k la justice

civile... 3®... 4°... 5°... En genera la legislation militaire doit etre en

rapport avec la legislation civile et criminelle du pays; c'est donc

une commision mixte, compose des jurisconsultes et des militaires,

qu'il conviendrait de charger de se travail important... (bardzo cie-

kawe uwagi o potrzebie ubierania wojska i zaopatrywania go w sa-

mym kraju, celem podniesienia w ten sposób przemysu krajowego).

Nous nous sommes propose pour base de notre travail: de faire Tar-

me une des sources de la prosperit du pays, en repondant du nu-

meraire, en activant la circulation et en facilitant la vente des pro-

ductions...«

(Str. 148 sq.). yczliwo pierwotna W. Ksicia dla Wielhor-

skiego: W. Ks. Konstanty do Wielhorskiego, Warszawa, 21 maja 1815

(wasnorcznie): »je vous remercie, mon ctier comte, ...je me plais

k vous rendre le temoignage, que si j'avais etó seconde par tout le

monde, comme je le suis par vous depuis que nous nous connais-

sons, je n'aurais que du plaisir k rester parmi vous«. Mohrenheim

do Wielhorskiego, 26 lipca 1815: »je m'empresse de prvenir V. E.,

que S. A. I. approuve infiniment Tintention, dans laquelle vous etes

de communiquer au pce Czartoryski les rflexions sur les rapports

k etablir entre les deux autorites suprieures de Tadministration

civile et militaire*. Wielhorski do Czartoryskiego, 1 padz. 1815.

Wielhorskiego Rflexions sur le Royaume de Pologne en 1815

(brulion wasnor.): »Le Polonais, naturellement fier et orgueilleux,
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tient k sa patrie par ses souvenirs, par sa gloire, par son amour

propre. Sacrifier son bien-etre, ses espórances, sa fortun, sa vie,

rien ne lui coute, quand ii est uestion de la patrie. La serie des

evenemens, arrives en Pologne depuis Pannie 1791, en est la preuve.

Avec ce mobile on fait tout faire aux Polonais, et le grand art du

legislateur doit consister a separer dans leur coeur ce noble senti-

ment, source des plus grandes actions, de cet amour de la libertó

et de rindpendance effrenee, qui ne produit que le desordre et

Tanarchie... Personne, je crois, n'est plus en 6tat que les Polonais

d'etablir une bonne constitution. Sans aller chercher des modeles

dans Fótranger, sans risquer de se perdre dans le vague des idees

metaphysiques, leur propre experience doit leur suffire... La consti-

tution de 1791 prouve un progres incroyable, mais ii est impossible

de ne pas s'apercevoir, que Fon a regarde la Pologne comme un

malade, pour qui les remedes violens deviennent dangereux, et qui

ne peut revenir k lui que par des moyens doux, par le tems et sur-

tout par la force des choses. Bientot apres, les differens gouverne-

mens trangers, qui ont regnó en Pologne, ont fourni k tout homme^

qui pense, bien des sujets de reflexion sur la natur de ces gou-

vernemens, sur leur mod d'administration et sur ler effets, qu'ils

ont produits. Enfin la derniere constitution du Duche de Varsovie

a du ouvrir les yeux sur beaucoup de biens et d'abus, qui en ont

ete les rósultats... Le goiivernement du Duche de Varsovie s'est

trouve souvent forcó a des dmarches, contraires au bien public.

L'ónorme diffrence entre les depenses et les recettes Ta continuel-

lement mis dans le cas de manquer k la loyaute et a la dignite,

qui doivent caractóriser tout gouvernement. Cet ordre de choses ne

pouvait manquer d'avoir les suites les plus facheuses, en dótruisant

toute confiance... Rótablir la confiance dans le gouvernement est

un des points les plus essentiels, auquel ii faut tenter d'arriver...

La Cbarte polonaise devrait, je crois, etre basee sur les prin-

cipes suiyans:

II faut une representation nationale, appelee Diet. Mais ii

est nócessaire d'en bien prescrire les attributions. Soumettre k la

dcision de la Diet des objets, qui demandent une mure refIexiony

une connaissance profonde de Fart de gouverner, c'est vouloir per-

dre le pays... La Diet ne doit dcider que de ce, qui touche parti-

culi^remenl les individus, savoir, les impóts et les lois; encore ces

deux objets ne doivent poi-nt etre discutós dans Fassemblee gen-
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rale; on ne finirait jaraais rieii. Les Dietes telles, qu'elles ont ete

prescrites par la constitution du Duche de Varsovie, seraient avan-

tageiises, en y faisent qiielqiies changemens. Je proposerais, que la

Chambre des nonces avant de se separer nommat pour la Diet

prochaine trois Commissions, une pour les finances, Tautre pour la

Igislation civile, la troisieme pour la Igislation criminelle, compo-

sees chacune de cnq membres. Ces Commissions se reuniraient

k Varsovie six semaines avant TouYerture de la Diet. Elles siege-

raient k tour de role, suivant Tobjet k discuter, avec le Coiiseil

d'Etat. Les mini stres apporteraient a ces seances leurs projets. 11

3^ seraient discutes. Les projets adoptes par les Commissions... se-

ront portes dans la Chambre de nonces par le ministre respectif...

L'assemblee decide au scrutin a la pluralite des voix, de manier,

que personne n'a le droit de parler que les ministres, les conseillers

d'Etat, et les membres de la Commission. Les projets, decrets par

la Chambre, passeraient k la sanction du Senat... II faut eviter les

frequentes assemblees popuiaires, c'est a dire les diótines. II n'en

faut, que tous les deux ans pour Telection des nonces. Des lors,

plus d'instructions pour les nonces, plus de dietines a part pour rcn-

dre compte (relacyjne). Un nonce doitetre le representant de la na-

tion entiere et non pas de son palatinat ou de son district...

Voil^, a quoi doit se borner la representation nationalle, si

Ton veut calmer Tefferyescence des esprits et les amener, non pas

k une obeissance aveugle, qui tient de resclavage, mais a cette sub-

ordination envers le gouvernement, qu'exigent le bon ordre, le bien

du pays, et le bonheur de ses habitants.

A cóte de cela, les obligations du gouvernement envers la na-

tion doivent etre sacres, et rien au monde ne doit donner le droit

de les enfreindre. La plus essentielle, c'est d'eviter avec soin toute

injustice et tout acte arbitraire, non seulement de la part du gou-

yernement, mais surtout de la part des gouvernans Pour prevenir

les abus de ce genre, le seul moyen c'est de faire peser une grand
responsabilite sur tous les agens du gouvernement. Les actes arbi-

traires, Tabus du pouvoir, doivent etre punis plus severement encore

que la desobeissance aux ordres du gouvernemcnt. Des lors plus de

collegialite. La responsabilite d'un college n'est que specieuse et

jamais reelle... En consequence, le Roi ne pouvant pas toujours etre

k Varsovie, je proposerais un Vice-Roi avec un conseil de quelques

personnes qui ordonnera, et un ministre pour chaque branche qui
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ex6cutera... II faut veiiir au secours des proprietaires; sans cette

mesure ii est impossible de se livrer au moindre espoir d'ameliora-

tion... Depuis dix ans le commerce de bi, qui est la seiile ressource

du pa^^s, est aiióanti... Le passage continiiel des troupes etrangeres

a enlve au pays la moiti de ses chevaux et plus de trois uarts

de ses betes a cornes... Les terres valent a peiiie le uart de ce

qu'elles valaient ii y a dix ou douze ans... II est donc indispensa-

ble, a defaut de numeraire, d'etablir une banue en obligations sur

le Tresor, assurees sur les terres nationales, qui preterait sur hy-

pothóue aux proprietaires a modiues intórets. Pour eteindre ces

papiers on vendrait les terres nationales «...

(Str. 154). Zajcia w wojsku: zapiska v. Erdberga, 2 czerwca

1816, Russ. Star., XXXIV, 250 sq.; Bogdanowicz, Panowanie Ale-

ksandra I, VI, 147 sq.; Pamitniki spócz.; ukasiski, pass.; Gem-

barzewski, Wojsko Królestwa Polskiego; Czartoryski do Aleksandra

1815—6 pass.; Nowosilcow do Aleksandra, 18 avr., 8 mai 1816 itd.

(Str. 158 sq.). Wielhorski do W. Ks. Konstantego, Vars.. 16 jan-

vier 1816: »Mgr, Je viens de recevoir par extrait du journal des

delibórations du Conseil d'Administration un projet de bases sur

lesquelles doivent etre assises Torganisation des differens ministe-

res, et en meme tems Tordre de presenter celle de la Commission

de la guerre dans trois semaines a compter du 31 decembre. D'autre

part j'apprends, que V. A. 1. ne permet pas, que ce projet soit pr-

sente et passe par le Conseil d'Administration. Un autre ordre du

4 janvier prescrit aux ministres de presenter chacun une list de

candidats pour les places de conseillers d'etat.

La Charte constitutionnelle, chapitre 4, article 76 dit: Vexe-

cution des lois sera confle aux dwerses branches d'administratlon

publiue ci-apres; vient Tónumeration de ces diffrentes branches,

parmi lesquelles, au N. 4, la Commission de guerre. EUe fait donc

partie intógrante du gouvernement; c'est a dire, le Lieutenant dans

son Conseil d'Administration a donc le droit de lui ordonner, et la

Commision, ainsi que le ministre son prsident, n'a pas celui de lui

desobeir.

D'un autre cóte, quoiqu'il n'y ait rien d'6crit 14-dessus, je

croirais me manquer a moi meme, si j'agissais contradictoirement

aux Yolontes de V. A I. De manier, que je me trouve dans la po-

sition la plus cruelle, ou un fonctionnaire public puisse se trouver,

celle de ne pas savoir, quelle est son autorite superieure immediate.
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V. A. I., k cause de son rang-, voit les choses de trop haut, pour

s'apercevoir des dangers, auxquels peuvent etre expos6s ses subor-

donns. La Charte constitutionnelle es trop sainte par elle meme,

elle nous a ete donnee par un Souverain trop rev6r, trop adore de

ses nouveaux sujets, pour ne pas exalter les esprits. Tout Polonais

voit dans cette Charte sacree la gurison des maux passes, et dans

ravenir prosperit, le bonheur genral; la transgresser des le com-

mencement sera donc aux yeux de tous un crime aussi reel qui'irre-

missible, et dont la punition est clairement enoncee k Tarticle 82

de la Charte*). Le premier venu des nonces n'aura-t-il pas le droit

de m'accuser d'avoir enfreint la Constitution? n'aura-t-il pas le droit

de me traduire devant la haute Cour nationale? Celle-ci, ne con-

naissant, que la Charte, n'acceptera pas pour ma justifieation les

ordres de V. A. I. Ce sera donc la la recompense de trente ans de

services et d'une reputation sans tache, acuise au prix de mon

sang. V. A. I. est trop juste, Elle est trop ami de Pordre, pour vou-

loir exposer un individu aux effets d'une responsabilit d'autant

plus pesante, qu'elle Test devant la nation, et que Topinion publique

en depend.

J'ose implorer la justice de V. A. I. Daignez, Mgr, me tirer

de la perplexite, ou je me trouve. Le seul moyen est de me donner

par crit Vos ordres sur les articles suivans: 1. dois-je m'en tenir

strictement aux articles de la Charte constitutionelle et des lois or-

ganiques qui en emanent? 2. Le ministre et la Commission de gu-

erre sont-ils partie integrale du gouvernement et doivent-ils obeir

A ses ordres, ou bien est-ce une branche absolument spare et qui

ne dpend uniquement que de V. A. 1.? 3. Quelle est Fetendue de

mon pouYoir, c'est a dire, quels sont les objets, que je puis, conjo-

intement avec la Commission, dcider et executer de ma propre au-

torite, et quels sont les objets, sur lesquels je puis dans le Conseil

discuter et mettre mon opinion sans avoir besoin d'autorisation?

Daignez, Mgr, ne considerer dans mes demandes, que le bien

de la chose publique, qui est mon seul mobile. En effet, comment

une machin pourrait-elle aller, si celni, qui doit la diriger, n'a

•) § 82: »Les ministres chefs de dpartement et les merabres

des commissions de gouvernement repondent et sont justiciables de

la haute cour nationale pour chaque infraction dont ils se seraient

rendus coupables de Tacte constitutionnel, des lois et des dcrets
du roi».
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point de rógle de conduite, s'il ne sait, k quil ii doit obóir, ni ce

qu'il a le droit d'ordonner?«

(Str. 164 sq.). Wielhorski do Aleksandra I, Vars., 20 avr. 1816:

»Sire, lorsue V. M. I et R. a daign me confier la place de mini-

stre de la guerre, je l'ai acceptóe avec reconnaissanee, dans la per-

suasion, qu'en remplissant avec exactitude les devoirs, qui y sont

attachs, je pourrai coopóer k rex6ciition des vues bienfaisantes,

que V. M. a bien voulu manifester en faveur de ma patrie. La con-

fiance, dont S. A. I. Mgr le Grand Duc Constantin m'honorait alors^

rendait cette persuasion d'autant plus forte. J'ai cru, que les devoirs

de ma place etaient, comme ceux des autres ministres, de mainte-.

nir cette Charte, que la bonte Paternelle de V. M. nous a donnóe,

que nous avons juree avec enthousiasme, et qui doit etre Tgde de

notre bonheur futur; de pourroir aux besoins de Tarmee, sans fouler

les habitants; enfin, de ne jaraais perdre de vue le bien genral de

notre pays. Cependant, un ordre de S. A. I. en dat du 30 decembre

(11 janvier) a dótruit les ides, que j'avais concues k cet egard. II

y est dit, que la Commission de la guerre est une branche separe

et independante du gouvernement, que le ministre ne doit dans le

Conseil rien avancer, n'6mettre aucune opinion, que celle, qui lui

sera prescrite par Mgr, et ne rien proposer sans son approbation.

Cet ordre, quoique contraire au texte et k Tesprit de la Charte,.

a ótó sacr pour moi, mais ii m'a mis dans la fausse position de ne

plus savoir, quelles sont mes atributions mes devoirs, et mes rap-

ports avec les autres de Tadministration gnerale, de manier, que

n'ayant point de regle de conduite ni de chemin trac, je me vois

róduit a flotter entre le dósir de bien faire et la crainte de deplaire,.

entre la responsabilite, qui doit peser sur le ministre, et Fobligation

d'executer des ordres, quelquefois contraires k ceux, que V. M. I.

et R. a expressement enoncs. Cet 6tat des choses fait, que mes

idees ne rencontrent pas toujours celles de S. A. I. Voila pres de

cinq mois que j'ai lieu de m'apercevoir, que j'ai perdu la confiance

de S. A. I. Je suis tres loin de croire, que les propos que peuvent

lui tenir contr moi quelques envieux, aient prise sur son esprit;

je n'ai point fait de faute; jMgnore donc les motifs de ma disgrace.

II est certain cependant, que Mgr m'a fait manifester son mecon-

tentement sur Paffaire des draps de Skierniewice. Cest le ministre

de Finterieur, qui a porto Taffaire au Conseil; j'ai 6te de son avis,

et je n'ai jamais dementi, meme devant Mgr, mon opinion, qui est,.
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que pour le bien gneral ii est beaucoup plus avantageux d'encou-

rager les fabriues du pays, que d'enrichir de fournisseurs et des

fabriues etrangers. Derni^rement, S. A. I. me fit dire, qu'il ne vou-

lait pas, que les fourrages pour rarme polonaise fussent pays par

la caisse militaire, mais que le miiiistere des finances devait se char-

ger de cette depense. Cet ordre m'a force de porter Taffaire au

Oonseil,... j'ai cru de mon devoir de faire des observations, qui ten-

daient a prouver, que la depense des fourrages ayant ete portóe

•dans le budget militaire pour Tan 1816, et que j'ai eu Thonneur de

presenter a V. M. I. et R., le ministóre des finances, n'ayaut point

de fonds, affectes a cette depense, serait dans Timpossibilite d'y

pourvoir; qu'enfin ces fonds resteraient morts dans la caisse mili-

taire, tandis que nous exposerions ou a faire perir les chevaux, ou

A la necessite de frapper des requisitions. Cette demarche, dictee

uniquement par le desir du bien genera, m'a valu de la part de

S. A. I. une menace, qui m'a te signifiee par le baron de Mohreu-

heim, c'est de me suspendre de mes fonctions. Yoyant, que je ne

peux pas travailler pour le bien de mon pays, que j'ai perdu la

confiance de S. A. I. Mgr le Grand Duc et que je m'expose sans

cesse a le mecontenter, ii ne me reste d'autre parti a prendre, que

de supplier V. M. I. et R. de vouloir bien m'accorder ma dómission

du ministóre de la guerre. Je ne manquerai pas de rendre sous peu

de tems un compte detaille, et appuye de toutes les pieces justifi-

catives, des sommes que V. M. I. et R. a daigne confier a ma ge-

stion. Mes voeux les plus ardens sont, que dans celui, qui me rem-

placera, V. M. trouve un serviteur encore plus fidele et plus atta-

che, s'il est possible, et S. A. I. un homme, qui sache mieux que

moi móriter sa confiance, et je serai trop ieureux, si je puis d'une

autre manier prouver mon ele et mon devouement pour la per-

sonne sacree de V. M. et pour mon pays, sans risquer d'encourir la

disgr^ce de Yotre august Frere*.

Wzmiankowana w tem pimie dostawa sukna dla wojska,

któr Wielhorski chcia z wolnej rki odda subwencyonowanej przez

rzd fabryce skierniewickiej, z rozkazu W. Ksicia puszczona na li-

cytacy, wzit zostaa przez fabrykantów lskich. Wedug dekla-

racyi fabrykantów Kurca i Bansemera, z dnia 18 maja 1816, fa-

bryka skierniewicka w roku 1811—12 wyrobia do 150 tys. okci su-

kna, za obecnie na najbliszy rok 1816/7 moga wyrobi do 3JUtys.;

nadto obowizywaa si 100 tys. w stanie surowym sprowadzi
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z zagranicy i podda w kraju farbowaniu i apreturze. Wedug ode-

zwy Komisyi wojny do Namiestnika, 8 czerwca t. r., potrzeba sukna

dla wojska wynosia do 450 tys. okci rocznie.

Jednoczenie pisa Wieliorski do Ignacego Sobolewskiego do

Petersburga, Vars., 20 avr.: »vous conviendrez, qu'il est douloureux

pour un homme, qui a passe les trois uarts de sa vie a servir sa

patrie avec ele, honneur et probite, de se voir menace d'une sus-

pension. Que ferait on de plus pour un prevaricateur, un dilapida-

teur des deniers publics? Je sais parfaitement, qu'il ne convient pas

de uitter les affaires au moment, ou l'on peut etre le plus nóces-

saire, mais i y a mesure a tout, et j'aime mieux me retirer, que

de m'exposer k rexecution de la menace*. Zajczek do Wielhor-

skiego, Warsz., 21 kwiet. 1816.

(Str. 167 sq.). Wielhorski do Igu. Sobolewskiego, 28 avr. 1816:

»Mom cher comte, ...ce ne sont pas les cas particuliers, enonces dan&

ma lettre k S. M., qui m'effrayent, mais les consequences, qu'il est

aise d'en prevoir... Un ordre du Grand Duc porte, que la Commis-

sion de la guerre est une brancie separe et indópendante du gou-

vernement, qu'elle ne peut avoir aucune opinion, que celle, qui lui

est dicte,... voil^ donc la Commission reduite au role d'automate...

Tous les jours je suis dans le cas d'excuter ou d'eluder des or-

dres, contraires aux reglemens, qui doivent nous servir de guide;

souvent meme contraires a la justice et au bien du pays. Les or-

donnances portent, que le Tresor ne supportera jamais de pert soit

en effets emportes par les deserteurs, soit en chevaux perdus, morts^

ou voles. Nous avons eu une dsertion assez considrable; ii est

Clair, que les colonels doivent remplacer a leur frais les effets em-

portes, — mais le Grand Duc a pousse la ciose plus oin: ii a or-

donne, que Ton retienne au regiment trois fois la valeur des objta

perdus II est vrai, que Fon a elude cet ordre, mais i n'en existe

pas moins, ii n'en laisse pas moins sur le gouvernement la tache

impassable de vouloir tirer profit d'une calamit publique; et d'ail-

leurs, la necessite d'eluder des ordres ne prouve-t-elle pas la verite

du principe, que trop de rigueur mene a Timpunite?. . Le Grand

Duc, n'coutant que la premier idee, qui se presente a son esprit^

donn quelque fois des ordres arbitraires, sans s'embarraser s'il sont

impossibles a exócuter, s'ils sont analogues ou contraires au bien

du pays. Cette manier d'agir, en exposant la Commission de la

guerre a une responsabilite constitutionnele pour des torts, qu'elle
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n'a pas, expose, ce qui est bieii plus essentiel, toute la machin du

du g'Oiivernement a une dissolution absolue... Peut-etre snis-je trop

facile k m'alariner, mais je crains, je Tayoue, qu'en nous ecartant

de la Charte, pour iie suivre que la volonte du Grand Duc, qui

a rópete mille fois, qu'il n'entendait rien aux chartes et aux idees

liberales, qu'une obeissance aveugle aux ordres de ses superieurs

tait le seul devoir de chacun, je crains, dis-je, que nous ne tom

bons dans un gouffre, d'oii nous ne serons tires par les ennemis

de notre existence, que pour devenir simplement province russe. Ce

n'est pas la le seul sujet de mon inquietude. La manier dont le

Grand Duc traite nos militaires doit faire craindre, qu'elle ne de-

goute tous les gens comme 11 faut, et qu'il ne reste au service que

ceux, qui n'ont point d'autre moyen d'existence; et l'on sait ce que

c'est qu'une armee, coraposee des officiers de ce genre. Des gens,

qui out blanchi sous le harnais, qui depuis vingt ans se sont fait

et conserve une reputation brillante et 1'estime raeme de leurs en-

nemis, peuvent ils de sang froid se voir traiter comme de recrues,

grondes, punis d'une manier, qui les deshonore a leurs propres

yeux? Je suis loin de precher Tindiscipline; j'ai te au contraire le

premier a conseiller au Grand Duc d'introduire une discipline se-

vere pour les officiers, car c'est le seul moyen de la maintenir dans

Tarmee. Mais ii y a loin de la discipline a des punitions outragean-

tes; j'ose meme dire, qu'elles lui sont contraires. Un sous-officier,

un tambour, n'a qu'a faire une faute k la parad, — le colonel est

mis au corps de gard. Quelle consideration le soldat peut ii avoir

pour un superieur, qu'il est le maitre de faire coffrer, pour peu qu'il

lui en yeuille? II n'a qu' k faire une faute k la parad, et ii est sur,

que son colonel passera quelques heures au corps de gard. Un au-

tre inconvenient, qui en resulte, c'est, que cet officier superieur ou

autre, au sortir du corps de gard, ne manque pas de se venger

sur celui, qui a ete cause de sa dótention: de 1^ les mauvais trai-

tements, les chicanes, les rancunes, qui detruisent cette harmonie et

cet esprit d'ensemble, qui doit regner dans les corps... Pour conduire

les hommes, ii ne faut pas suivre la premier ide, qui se prsente,

ni se laisser aller k la colere et Temportement, mais ii faut une

marche suivie, et basee sur le caracteye des gens, que Fon doit con-

duire... Or, nous ne pouvons pas nous dissimuler, que le Polonais

en genera est tres chatouilleux sur Thonneur, et que tout ce, qui

le blesse, le fera gendarmer, mais ne le corrigera pas, surtout, lors-
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que, comme ii arrive sans cesse, on puiiit severement et avec em-

portement les phis petites fautes un jour d'humeur, et que Ton

glisse sur les plus grandes les jours, ou Ton est de bonne humeur...

Une autre raison tres puissante et qui alarme le militaire, c'est

raugmentation des peines, infligees par les conseils de guerre... Un
chirurgien est condamne par un conseil de guerre a six mois de

prison: le Grand Duc a ajoute, qu'll le chassait du corps; un soldat

est condamne a dix ans de fers pour avoir vol6uneeglise: le Grand

Duc a ordonne, qu'il soit mis pour vingt ans aux fers. C'est ainsi,

qu'on enyisage ici la plus belle attribution du Souverain, celle de

faire grace Ces memes hommes,... officiers et soldats,... qui ont

supporte, saus se plaindre, des arrerages de dix k onze mois, qui

souvent etaient sans souliers et sans chemises, ne devraient ii pas

se trouver, heureux maintenant, qu'ils sont rógulierement payees et

habillós avec soin? — si ces autres causes ne les degoutaient d'un

mtier, qu'ils ont toujours suivi avec honneur. Les nations ne re-

trogradent pas; ii faut moins de tems pour leur faire faire un pas

en avant, que pour les faire reculer. Pour le premier, le progres

des lumieres suffit; pour le second, ii faut d'abord leur faire oublier

«e qu'elles savent, et puis les abrutir. Si c'est la le but qu'on se

propose, ii faut avouer, qu'on prend le bon chemin, mais on n'3'

paryiendra pas aisement. Cependant, ce n'est pas dans le Grand

Duc seul, que je vois les sources du mai; c'est dans ses entours. Je

ne parle pas des Russes; j'en connais peu, et ceux, que je connais,

sont des gens bien comme ii faut; mais, c'est k regret, que je suis

oblige de dire, que ce sont les Polonais qui gatent tout. En effet,

quels sont ces confidens, ou plutót ces affranchis? Un góneral, qui

a passe sa vie a ramper dans les cours, qui, rong d'ambition et ne

pouvant pas se pousser par son merite, s'est appuye sur la bassesse

pour parvenir, ou ii est. Un autre, qui serait honnete homme, s'il

n'6tait pas lach, intrigant, mechant et fripon. Un troisieme par-

venu, qui dit oui, avant que son maitre ait parló, et qui est prt

ii se consacrer au dósir de se pousser. Voila des individus, a qui les

honnetes gens sont obliges de sacrifier leur travail, leurs convi-

ctions et presque leur hónneur. Ce, que j'avance la, n'est pas une

hypothese. Tant, que le Comi te militaire a duró, le Grand Duc s'est

parfaitement conduit, ne faisant rien sans Tayis du Comite, qui le

ramenait toujours aux principes etablis; toutes ses dómarches eta-
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lent justes, parceiie au moindre ecart ii 6tait sur de trouver de

Toposition. Maintenaiit,... que les remontrances sont regardóes comme
dsobeissance, les principes, les reglemens, les lois ne sont rien...

Je ne finirai pas, si je voulais entrer dans tous les details. II y en

ii dej^ beaucoup trop, pour ne pas vous convaincre, mon cher comte

qu'un honnete homme,... qui prvoit une catastrophe et qui ne veut

pas en etre Tinstrument, n'a pas d'autre part a prendre, que de se

retirer et se borner a faire des voeux pour le bonheur de sa patrie,

et la gloire et la conservation de son Souverain«.

(Str. 170 sq.). Dymisya; »PrzychylaJac si do przedstawionej Nam
przez W-go Wielhorskiego, Generaa Dywizyi, Senatora-Wojewod,

proby o uwolnienie Go od urzdu Ministra Prezydujcego w Kom-
misyi Wojny, dopiero rzeczonego W-go Wielhorskiego, Generaa Dy-

wizyi, Senatora-Wojewod, od pomienionego urzdu niniejszem uwal-

niamy. Dan w Petersburgu, d. 3/15 maja 1816 r. (Podp.): Alexandre.

(Podp.j: Sobolewski*. Zajczek do Wielhorskiego, 8 czerw.; W. Ks.

Konstanty do Wielhorskiego, 10 juin 1816. Jeszcze do d. 6 czerwca

podpisywa w Komisy i wojny Wielhorski, od 10 — Hauke; por. Gaz,

Warsz. (1816)NN. 46, 47. Charakteryst3'k Haukego daje interesujcy

memorya W. Ksicia Konstantego dla cesarza Mikoaja o generaach

polskich, 1 lipca 1826 roku, Russ. Star,, XXXIV, 268 sq.; w takich

wyrazach: »Hauke, genera dywizyi, penicy tymczasowo obowizki

ministra,... moja prawa rka we wszystkich sprawach. Zasuy
sobie pod kadym wzgldem na szacunek nieboszczyka Cesarza JM
(Aleksandra), który z wasnego poruszenia skierowa na niego uwag,
zamierzajc mu da nastpstwo po Namiestniku na wypadek mierci

tego«; por. ukasiski pass. Ign. Sobolewski do Wielhorskiego,

Pt., 8 juin 1816. Rozkaz dzienny W. Ks. Konstantego, 16 czerwca,

obwieci o ustpieniu ministra wojny, z dodatkiem, e »genera dy-

wizyi hr. Wielhorski nie przestaje nalee do wojska*; bilet urlopowy

dd. 20 czerw.; por. rozk. dzie. 24 czerw. 1816. Zgon Wielhorskiego:

Oaz. Warsz. (1817) Nr. 53, Pruskie roboty: por. zwaszcza pismo Ko-

siskiego do Boyena, 26 sept. 1816 itd. w Kor. Kosiskiego; oraz

Berichte des Majors v. Roger-Luehnes iiber Posen u. Polen 1816—7,

w Sonder-Veroff. d. Hist. Gesellsch. f. d. Prov. Posen, V (1908).

Kadziemy tu, sposobem uzupeniajcego Dodatku, ciekawsze

wycigi z korespondencyi Wielhorskiego, jako zastpcy ministra

wojny, w krytycznym okresie 1812—1813 r.: Wielhorski do ks. Jó-

zefa, Warszawa, 12 czerwca 1812: ...»Wiedzc z dowiadczenia, jak
OWA STULECIA T. 2 34
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mao skutkuj znoszenia si z ministrami, wolaem przedstawi Ra-

dzie ministrów, e »poniewa wszystkie wezwania ks. ministra wojny

zostay bezskuteczne, sdz, e nie byo w mocy JW. ministra spraw

wewntrznych (Jana uszczewskiego) zadosy im uczyni, zatem

udaj si do Rady ministrów, wzywajc j, aeby wskazaa mini-

strowi spraw wewntrznycli i mnie sposoby dogodzenia potrzebom

wojska«. Minister spraw wewntrznych wyrzuca mi, e go przed

Rad oskaram, ale to fraszka; co gorsza, e mao co chce uskute-

czni... Na teje samej sesyi odebraa Rada ministrów wezwanie

JOWKsMi wzgldem ekspens sekretnych. Minister skarbu (Matusze-

wicz) owiadczy, i adnych na to nie ma przeznaczonych fundu-

szów. Zdaje mi si, e roku przeszego, marszaek d'Eckmiihl (Da-

vout), czyli te król, nie pamitam dobrze, kto z nich, fundusz na

t ekspens prosto do kasy wojskowej przesya; jedno i drugie ró-

do daleko bdzie pewniejsze, anieli ze skarbu naszego, który tak

jest goy, e na najpierwsze potrzeby mi nawet zaliczy nie moe...«;

26 czerwca: »...Wzili nas Francuzi w dyabelne obroty. Ja, do nich

przyzwyczajony, niczemu si nie dziwi, ale kocham koledzy moi nie

wiedz, na jakiej nodze sta maj. Ja tylko o przysowiu zapomnia-

em »nic atwiejszego*, bo najczciej jak z kamienia idzie. Dnia.

AYCzorajszego mianowany Kochanowski zastpc ministra spraw we-

wntrznych, a po wyzdrowieniu tego, Kochanowski szczególnie za-

trudnia si bdzie, cznie z wadzami francuskiemi, dostarcze-

niami rónego rodzaju dla wojska. Wszystko to jest bardzo pikne,

ale ja nieustannie powtarzam ambasadorowi, e jeeli pienidzy nie

dadz, nic nie bdzie... « 30 czerwca: »Mam honor przesia JOWXMi
500 egzemplarzów druków, t. j. Dziennik pierwszej sesyi sejmowej,.

Raport Komisyi, który razem jest manifestem przeciwko Moskwie,

i Akt Konfederacyi. Doczam take odezw moj, imieniem rzdu,

do wojska. Racz JOWXM. kaza te druki wojsku polskiemu publi-

kowa przy rozkazie dziennym, stosownym do okolicznoci. . ycze-

niem jest rzdu, aeby wojsko polskie akces do Konfederacyi Gene-

ralnej owiadczyo pukami, przez odezw, do Rady Generalnej Kon-

federacyi adresowan, która przez JOWXM. na moje rce przesan

by ma. To samo i sztaby wszystkie; oficerowie za oddzielni, jako

i urzdnicy i oficyalici administracyjni, mog i pojedynczo akces

zrobi na pimie. Zakadom, komendantom placu i wadzom admi-

nistracyjnym wojskowym std druki rozesaem «. (Por. §§ 4, 8, IS-

Aktu koufed. warsz. 28 czerwca 18I2j.
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Raport Wielhorskiego iia Radzie ministrów, 19 juill. 1812:

»Les rapports, qui uous arriyeiit de toute part, ne permettent plus

de douter de l'entre des troupes russes dans le territoire du Duch.

Ce n'est plus une invasion de cosaues guides par Tesprit de rapine

et Tespoir du butin; c'est un corps compos6 d'infanterie, d'artilerie

et de cavalerie de lig-ne ^).

II est malheureux sans doute d'etre oblige d'abandonner a Pen-

nemi deux departemens (tj. lubelski i siedlecki); mais Timpossibilit^

d'y tenir sans troupes de lig-ne me parait demontree. II ne s'agit

donc que d'empeclier le passage de la Vi stule... Je crois cependant

de mon devoir de prevenir le Conseil, que toutes ces mesures ne

pourront faire qu'un effet mora, car certainement, avec la meilleure

Yolonte possible, sans troupes de ligne, sans artillerie, sans officiers,

nous ne pouvons pas uous flatter du succes de la dfense, si Tennemi

nous attaque en force«.

W tym czasie zostaa ponownie poruszon wana myl pier-

wotnie przy pocztku kampanii moskiewskiej planowana, t. j. wtar-

gnicie na Woy, Podole, Ukrain i przeniesienie w tamte strony

ruchawki konfederackiej, myl, której jednak przyoblec w czyn nic

decydowa si zrazu Napoleon. Przez cae dwa miesice zachowuje

on w tym wzgldzie zupene milczenie. Dopiero w kocu lipca po-

wraca do tej myli lecz cigle sposobem poowicznym, bez stano-

wczoci, a przedewszystkiem bez wskazania waciwych rodków

wykonawczych. Ogólnikow tylko alluzy uczyniwszy w Wilnie,

w mrocej, dyplomatycznej odpowiedzi, udzielonej deputatom Kon-

federacyi warszawskiej, po tygodniu, z marszu na Moskw, pisze do

Bassana: »gdyby mona byo w Warszawie zebra kilka tysicy lu-

dzi i duo ochotników dla insurekcyi na Woyniu, bya-by to bar-

dzo dobra operacya *). Ale rzecz sama bya wykonaln jedynie przy

udziale zorganizowanej potgi zbrojnej. Taka potga bya pod rk.

*) Dalej wyszczególnia rodki przedsiwzite: gwardya naro-

dowa z Lublina i Siedlec wysana do Puaw; z Krakowa — do Ra-
chowa; z Radomia i Kalisza*^— do Stycy; z Pocka i Poznania —
do Góry; genera Kosiski wezwany do W^arszawy dla objcia do-

wództwa nad lini Wisy.
«) Odpowied cesarza do deputacyi, 14 lipca: »que la Lithua-

nie, la Samogitie, Yitebsk, Polotzk, Mohilef, la Yolhynie, 1'Ukraine,

la Podolie, soient anim du meme esprit*. Napoleon do Bassana,

22, 31 lipca, do Berthiera 22 lipca, Corr. NN 18962, 18994, 19000,

19024.
34*
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pod postaci pitego lvOrpusu lvs. Józefa, który zdawa si by z na-

tury rzeczy powoanym dla uskutecznienia dywersyi woyskiej.

Tymczasem, w tej samej ctiwili, cesarz powzi decyzy, jedn z naj-

waniejszyci i najzgubniej szych w caej kampanii: rozkaza przesu-

n na poudnie korpus austryacki ksicia Schwartzenberga, a na-

tomiast cign do siebie, na Bobrujsk, korpus ks. Józefa, stano-

wicy odtd prawe skrzydo armii w pociodzie na Moskw (do Da-

vouta, 3 aout, N. 19040). Jakie byy pobudki tego fatalnego kroku,

nie sposób tutaj roztrzsa. Czy wywoaa go tylko nieufno dla

Austryaków? Mniemalibymy, i w niemniejszym stopniu i nieu-

fno dla ks. Józefa, któremu naprawd dopiero w przeddzie Lip-

ska, w przeddzie jego mierci, nauczy si ufa Napoleon. W ka-

dym razie, od tej chwili, dywersya woyska, zdana na ask au-

str^^ack, w samym swym zarodku bya ch^^bion. Zreszt cesarz

naówczas nie przypisywa tej dywersyi wielkiego znaczenia, chcia

tutaj, jak i w Ksistwie, jak i na Litwie, mie wicej pozory naro-

dowego ruchu, ni istot rzeczy. Chcia uy na pograniczu woy-
skiem zaogi zamojskiej i troch gwardyi narodowej ')• W tym du-

chu Bassano wyda iustrukcye dla Warszawy. Wyprawi tutaj Mor-

skiego dla porozumienia si z rzdem Ksistwa Avzgldem dziaa
woyskich. Wielhorskiemu, jako zastpcy ministra wojny, powie-

rzone zostao zorganizowanie wyprawy. Zrobi on, co móg, skon-

centrowa gwardye narodowe departamentów krakowskiego, radom-

skiego, pockiego, warszawskiego, lubelskiego i siedleckiego pod do-

wództwem generaa Kosisl^iego; zarazem wstawi si za powierze-

niem misyi politycznej na Woyniu swemu osobistemu przyjacie-

lowi, towarz^^szowi broni z powstania 1794 r. Ludwikowi Krópi-

skiemu*). Wybór nie by szczliwym, zdolnoci organizacyjne pisa-

rza »Ludgardy« nie by}^ wysze od jego poetyckich talentów; zre-

*) Do l^róla Hieronima, 5 czerwca, do Bassana, 1 sierpnia:

NN. 18,769, 19,027; wyraenie cesarza: »il n'est point hors de propos
que la gard nationale de Varsovie soit organise«, wiadczy, jak
mao wagi przypisywa urzdzeniu gwardyi narodowych, o które

póniej, po niewczasie, tak mocno si upomina.
*) Wczeniej ju Wielhorski do króla Fryderyka-Augusta, 6

lipca, by przedstawi pukownika Krópiskiego na generaa brygady

;

potem, w interesie woyskim, gorco go poleca Bassanowi, 2 sier-

pnia, i Berthierowi, 16 sierpnia. Por. Bassano do Pradta, 26 lipca

u Ernoufa, 478; uwagi Pradta w Ambass. de Varsovie (ed. 1817),

itd. O Krópiskim ob. te midzy innemi wspomnienia Henr. Cie-

szkowskiego w Bibl. Warsz. (1857), III, 676 sq.
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szt, doda naley, i jako stary przyjaciel Puaw, by on w swo-

jem postpowaniu, zwaszcza pod koniec kampanii, dosy niewyra-

nym. Ale wybór najlepszy niewieleby pomóg woyskiemu przed-

siwziciu. Bez zorganizowanej siy zbrojnej krajowej, a zwaszcza

wobec dwuznacznego zachowania si Au»tryaków, rezultat tego

przedsiwzicia z góry by wiadomy. Rola Austryaków, jako sprzy-

mierzeców Ksistwa Warszawskiego i Napoleona w wojnie 1812 r.

przeciw Rosyi, bya jaknajdokadniej powtórzeniem roli Rosyan, jako

sprzymierzeców Ksistwa Warszawskiego i Napoleona w wojnie

1809 r. przeciw Austryi. Jak wówczas korpus rosyjski ks. Golicyna

wicej szkodzi ni pomaga dziaaniom ks. Józefa w Galicyi, zu-

penie tak samo tym razem korpus austryacki ks. Scliwartzenberga

tylko paraliowa wszelkie zamierzenia rzdu warszawskiego na Wo-

jmiu. Cae to opakane pooenie rzeczy dobitnie uwydatnia si

w nastpujcych relacyach Wielhorskiego:

Wielhorski do Pradta, 1 aout 1812: »Quant aux gardes natio-

nales, vu le peu de villes que nous avons dans le Duch, une grand

partie de la population etant compose de juifs, i devient extreme-

ment difficile d'tablir des principes surs pour sa formation. Cest

ce qui est cause, qu'on a souvent change son organisation, que pen-

dant longtems meme elle a ete entierement abandonnee, de maniero

qu'il est impossible de donn er des details circonstancieux sur la force

de ces gardes nationales. D'apres le travail de Tannee derni^re, on

on avait organisee dans tout le Duche un corps de 10,000 hommes

de gardes nationales, pretes k entrer en campagne. Mais depuis, la

grand quantit des conscrits, que le pajs a fournis, les migrations,

en ont beaucoup diminu le nombre, de manier, qu'on ne peut

guere corapter que sur 6000 hommes. ..«; do ks. Józefa, 10 sierpnia

»...Uczyniem raport Radzie ministrów najprzód, aeby pokaza

Francuzom niepodobiestwo uskutecznienia rozkazów, które mi przy-

syaj; powtóre, dla otworzenia oczów o stanie, w jakim zostaje

Ksistwo przy otwartych ze wszystkich stron granicach... Nasz stan

wewntrzny zawsze jest ten sam Gód, golizna, coraz si bardziej

powikszaj; i jeeli Cesarz nie przyjdzie nam w pomoc kilkunastu

milionami, nowy cud wiatu okaemy, to jest: bankructwo obok po-

wstania narodu*; do ks. Schwartzenberga, 16 aout: »...Jecrois, qu'un

corps compos de gardes nationales et de levee en masse ne serait

point assez solide pour le faire entrer en pays ennemi. Je n'aurai

donc, que la garnison de Zamo, forte de pres de 3000 hommes
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d'infanterie, trois escadrons de cavalerie et six pieces de campagne;

voi\k le corps que je dósirerais faire entrer en Yolhynie Mais... ii

me sera impossible de faire sortir la garnison et de la remplacer

par les gardes natiouales. avaiit que notre frontióre ne soit entie-

rement balayóe et, par cons6quent, la place k 1'abri de tout dan-

ge.r«; do ks. Józefa, 19 sierp.: »Przez generaa Stasia (Potockiego)

miaem honor donie WKsMi o stanie krytycznym, w jakim si

znajdowalimy, dzi z wikszemi szczegóami donosz, co si teraz

dzieje. Pooenie nasze, mniej bdc niebezpieczne, równie pozostao

przykrem; i aczkolwiek ja zwj^kle jestem le medecin tant m,ieux,

nie przewiduj przecie, jak to wszystko si skoczy... Wydaje mi

si, i jestemy podobni do astronoma, co to, zapatrzom^ na gwia-

zdy, nie spostrzeg przed swemi nogami rowu, wpad do niego i nos

sobie rozbi. Ten sam los i nas zapewne spotka. Nigdy granice na-

sze nie znajdoway si w takim stanie, jak obecnie. adnej suby
utrzyma w biegu niepodobna. Roboty w twierdzach lada chwila

przerwane bd. Nie opaciwszy adnego dostawcy, byem w mo-

noci opaca robotników tylko do 10 b. m.; wczoraj za dostaem

fundusz na opacenie ich przez jeden tydzie, ale z owiadczeniem

stanowczem, i wicej nic nie otrzymam; tym sposobem dzisiaj je

stem zupenie ogoocony. Mówiem o tem na Radzie w obecnoci

ambasadora domagajc si upowanienia do przerwania wszelkich

robót, póki nowj-ch nie otrzymam funduszów. Bardzom si takiego

upowanienia napiera, gdy albowiem roboty rzeczone s nakazane

przez Cesarza, zgodnie pragn ich przerwania na wasn wzi od-

powiedzialno. O odzie nie ma nawet co myle. Ledwo udao mi

si wydoby od ministra skarbu pewien fundusz na ywno dla

szpitalów, aby chorym nie da z godu zemrze. Nasze magazyny

s puste. .« (rozpaczliwy niedostatek zarzdu wojskowego szczegó-

owo przedstawi Wielhorski w obszernym raporcie na Radzie mini-

strów 29 sierpnia); do Fryderyka-Augusta, 31 aoiit: »Apres avoir

epuise toutes nos ressources et tous nos moyens, le Conseil des

ministres s'est vu force a une demarche, que le manque absolu

d'argent das ce moment-c et la certitude de n'en point avoir a Taye-

nir, a rendu indispensable. II s'agit de la cessation des travaux

dans les places fortes. Cet objet coiitait par semaine 105.000 florins

de Pologne, rieu que pour payer les travailleurs et les ouvriers,

tous les matriaux fournis en credit, ce qui augmentait les dettes

du Trsor dans une proportion vraiment effrayante. Mr le Ministre
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des finances nous a meme declar que je ne devrais plus compter

sur le yersement regulier de cette somme... Les finances du Duche

sout dans un tat de nullitó d'autant plus dóchirant, que nous sora-

mes obligs de refuser aux soldats les besoins les plus urgents, faute

de pouYoir y satisfaire« (w tych samych sowach pisa Wielhorskl

tego dnia do Berthiera); do ks. Bassano, 3 sept.: »...I1 me semble,

que nous ne pouvons pas penser a Torganisation de la force arme
en Volhynie avant d'etre maitres d'une grand partie du pays. Les

insurrections partielles et entreprises trop pres de Tarmee ennemie

ne serviraient, je crois, qu'^ exposer les habitans aux memes trai-

temens, qu'ont eprouves ceux des environs de Brze et de Kobry,

et ne presenteraient pas un ensemble de rsultats tel que Ton a droit

d'en attendre. II y a d'ailleurs, avant de commencer Topration pro

jetee, quelques questions de dtail, qui ne peuvent etre dcidees

que par V. E. L'organisation de la force armee doit-elle se borner

k la Volhynie ou s'etendre aussi a la Podolie et k TUkraine? Que

sera le nombre des regimens d'infanterie et de cavalerie a former:

et leurs numros?... D'ou seront fournies les armes necessaires aux

nouveaux corps? .. Je suis tres heureux, mr le Duc, de ce que le

dernier article de votre lettre (Bassano do Wielhorskiego, 29 aout)

me met k meme de justifier k vos yeux ma conduite et celle de mes

compatriotes. V. E. nous reproche la faiblesse de Tarme du pce

Poniatowski. Le nombre, dites vous, est aussi une manier de me-

surer le devouement et le patriotisme. Cela est tres vrai, mais ce

nombre n'a-t-il pas existe? Au commencement de la campagne ii

y avait 80,000 Polonais sous les armes, dont pres de 50.000 a la

fiolde du Duch. Pour arriver k ce complct, nous avons leve dans

le courant de cette annóe 23179 conscrits. Sur les 50.000 hommes

de Tarmee du Duch, ii en est reste dans les dópóts de Tiuterieur

4427, que je devais faire habiller et equiper ici pour les envoyer

successivement k Tarmee. Mais apres un premier detachement de

1200 hommes dMnfanterie et 120 de cavalerie que j'ai fait partir

pour Tarme, j'ai 6te oblige de donner une autre destination k ce

dpot. J'ai envoye dans le dpartement de owicz, k la requisition

du gl Du Taillis (komendanta m. Warszawy) 667 hommes dMnfante-

rie; pour former le corps du gl Kosiski j'ai detachó 784 hommes

de cavalerie. II me reste 1376 hommes dMnfanterie et 1330 de

cavajerie que je ferai partir incessamment. Je sais bien, que ce ren-

fort n'est pas considrable; on a cherche a y remedier; le Koi vient
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de decreter une nouvelle lev6e de 17.000 conscrits; mais ce remede

n'est qu'illusion: ce n'est pas les hommes qiii nous maiiuent, mais

les fonds pour les habiller. Ce n'est pas d'aujoiirdhui que V. E. con-

nait rótat de nos finances; cependant, je ne saurais vous laisser

ignorer, que la solde n'est pas payee depuis le mois de juin; que

je n'ai recu que trois douziemes au lieu de huit que j'aurais du

receyoir dans le courant de cette annee; que les dettes contractees

par les corps envers les fournisseurs peuvent etre comptees k 200.000

florins par corps; eiifin, que nous sommes arrives au point ou tout

inanque k la fois, ou ii ne nous reste plus aucune ressource, ou les

besoins seuls de Tarme, en comparaison de recettes du Trsor sont

dans la proportion de 100 k 10. II serait injuste cependant d'accuser

les habitans. Ruines par les fournitures et les requisitions de tout

genre, loin de pouvoir payer les impóts, lis ont de la peine k nour-

rir eurs familles; et ii n'y en a pas un, qui ne reg-arde ses terres

comme, une charge impossible a supporter. Ce tableau; quoique fort

en raccourci, suffira sans doute pour convaincre V. E., que notre

ele ne s'est jamais refroidi un instant, et j'ose la prier de repre-

senter k S. M. TEmpereur, que Ton ne saurait attribuer au defaut

de deyouement et de patdotisme, ce qui n'est que Feffet de Fimpos-

sibilite, dont la seule cause est, que le Polonais ne sait jamais cal-

culer, quand ii est question de faire des sacrifices a la Patrie..*;

do tego 27 sept.: »...Les venements de la guerre, et tout ce qu'on

prouve de la part de 1'ennemi, sont moins douloureux, que la con-

duite des armees alliees. Le plus grand mai, qui en resulte, c'est,

qui si ces vexations et brigandages continuent, le pays, malgre

tout le ele et la bonne volonte de ses habitans ne pourra fournir

tout ce qui sera necessaire pour la levee et la formation des nou-

veaux corps... «; do ks. Józefa, 28 wrze.: »Interesa woyskie, które

tyle dobrego obiec3'wa\', i ju si byy daleko posuny, wcale inn
posta teraz maj. Genera Kosiski, którego dywizyi, wynoszcej

7000 kilkaset ludzi, sytuacy WKsMi pod d 6 ptis przesaem, przed

miesicem poczy si z korpusami generaa Reynier (saskim) i ks.

Schwartzenberga. Skoro wojska te stany nad rzek Styrem, ks.

Schwartzenberg wstrzyma wszelkie obroty i najmniejszego przez

cae trzy tygodnie nie kaza czyni poruszenia, co dao czas nie-

przyjacioom koncentrowania si z rónemi oddziaami, które zgro-

madziwszy, d. 23 ptis nagle przeszli Styr w miejscach przez ks.
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Schwartzenberga nie obsadzonych, i odcili generaa Kosiskiego

od Zamocia, który w krytycznem jest pooeniu. Trudno wyobrazi,

ile wojsko saskie i austryackie w tej czci Woynia zrobio, przez

trzy tygodnie swego odpoczynku, rabunków i spustoszenia. Obywa-

tele pouciekali do Ksistwa, a kraj ten, tak yzny i obfity, nie mo-

na, jak tylko za pustynie uwaa...*

Raport Wieltiorskiego na Radzie ministrów, 17 octobre: »Vous

ra'avez ordoune, messieurs, de donner mon avis sur la proposition

de mr le gl Du Taillis de defendre la ville de Varsovie et de fair(^

une nouvelle levee en masse pour defendre la Yistule. S'il s'agissait

d'un coup desespere, et si seuls, abandonnes a nous memes, nous

n'avions d'autre asile que Varsovie, je serais le premier a arborer

le drapeau rouge et a prouver qu'il vaut mieux s'ensevelir sous les

ruines de la capitale, que de se livrer lachement a la merci dc Ten-

nemi. Mais ce n'est point la notre cas... Notre position actuelle no

peut etre regardee que comme une bourrasque, suit naturelle des

evenemens de la guerre... Personne n'ignore, qu'armer les bourgeois

d'une grand ville ce n'est point la defendre, mais bien la condam-

ner a la dvastation et a Tincendie... En genera, une grando ville,

ouverte de tous les cótes, ne se defend, que par un corps d'armeo

qui la couvro. Quant au projet de former une nouvelle le^^ee en

masse, on ne peut se dissimuler, qu'il est presque inexcutable. II

n'y a pas trois mois que vous avez vu, messieurs, avec quelle diffi-

culte cette mesure s'est executee. Vous savez comme moi, que cetto

mesurc a epulse les dernieres ressources d'argent et de chevaux

dans le pays; la renouveler serait donc impossible. Assurmont, lo

zelc et le devouement des Polonais est sans bornes, malheurousement

11 n'en est pas de meme de leurs moyens. D'ailleurs, tous les rap-

ports du gl Kosiski nous prouvent, que cette levee, quoique soute-

nue par des troupes de ligne, n'a rendu des services que parcequ"

elle offrait aux yeux de Tennemi une masse impossante, mais on no

saurait compter sur elle dans les combats. Si malgre ces observa-

tions e Conseil desire un projet pour la lev6e en masse, je crois,

qu'il n'y aurait qu'^ suivre celui, qui a dej, eto mis en excution

ii y a trois mois, c'est de reunir les gardes nationales et des volon-

taires des dpartemens de Posen, Kalisz et Bromberg. Cependant jo

dois observer, que ces gardes ont deja ete reunies, mais comme elles

n'avaient ni chaussures, ni vetemcns, ni armes, j'ai te oblige de

les renvoyer dans leurs dpartemens. . Je ne peux pas non plus
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paser sous silence, que je n'ai point de sabres, ni des pistolets, et

qiie les 6000 fusils, qui me restent, sont destines pour les 6000 cons-

crits qui doivent etre leves...«

Wielhorski do saskiego ministra spr. zagT. hr. Senffta, 22 oct.:

»...L'exprience m'a souvent appris en Italie, qu'avec les Francais

ii est difficile de compter sur les contributions et les requisitions,

qui comraunement sont toutes au profit de la France et non pas

des allies. D'ailleurs, un nouvel ordre de FEmpereur porte tres ex-

pressement que le Duche doit dans le plus bref delai lever, habil-

ler, quiper et armer 25.000 hommes; ces objets, sans compter la

solde, montent, d'apres le budget, a 12 millions. Avec de la 8urveil

lance et de Tconomie on pourrait certainement pargner 2 ou 3

millions, cc serait donc toujours 9 a 10 millions qu'il faudrait d'ar-

gent comptant, car pour le credit, ii ne faut plus y penser. Mais

d'ou prendre cette somme?...

Permettez, mr le cte, que je vous parle encore confidentielle-

ment d'une affaire qui me chagrine d'autant plus, que je prevois

la peine qu'elle fera a S. M., ainsi qu'^ vou8 meme. On ne saurait

se figurer les exces, auxquels se porte Farmóe saxonne, tant dans

le Duche, que pendant le peu de tems qu'elle est restee en Volhy-

nie... Independamment des róquisitions legae, qui suffiraient pour

nourrir amplement la troupe, enlever tout aux habitans, cntrer

a force armóe dans les maisons pour les piller, maltraiter et meme
assassiner les proprietaires, bruler les bies tant sur pled qu'en meule

pour se chauffer, defaire des maisons en blois pour en allumer des

feux au milleu des petites villes et des villages: voila ce que les

pauvres habitans de la Volhynie ont eproure de la part d'une ar-

mee allie, qui venait pour les rendre a la liberte etaleur ancienne

Patrie. ...Yoila le tableau que presente cette petite lisiere, ou Tar-

mee saxonne est restee pendant 8 semaines; que sera-ce donc si

nous pouYons pnetrer jusqu' aux plaines fertiles de la Podolie de

rUkraine?...« do Fryderyka-Augusta, 26 oct.: »...S. M. FEmpereur

a fait temoigner par son ambassadeur le dósir de voir lever dans

le Duch 25.000 conscrits. Les frais que cette levee ncessitera, mon-

tent k peu pres a 12 millions... Nous ne devons nous dissimuJer, que

dans le moment, ou la France et tous ses allies font des efforts sur-

naturels pour soutenir la cause de la Pologne, ii serait deshonorant

pour nous d'etre les seuls a nous contenter de ce que nous avons
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dej^ fait. II est certain, que Tarme de V. M. du Grand Duch a fait

des pertes considerables et qu'elle finira par se fondre totalement,

si on ne la renouvelle promptement par des conscrits. Je me crois

oblig-e de representer a V. M., que si Tr6sor n'est pas en etat de

nie fournir sur le champ 4 millions pour les premiers a comptes, et

6'il ne m'assure pas les payement du reste de la somme et termes

fixes dans les courant de trois mois, la levee des conscrits derien-

dra une opration inutile, et meme nuisible au pays, parcequ'il fau-

dra nourrir 25.000 hommes qui ne serviront a rien et qiii, par la

dsertion, ne rentrant pas dans leurs foyers de peur d'etre repris,

deviendront de vag'abonds oii d'emio;"rans«; do ks. Józefa, 16 listop.:

»...0d pewneg'0 czasu mielimy tutaj wypadki równie wane, jak

nadzwyczajne. Popieszny ks. Schwartzenberga odwrót od Styru a
do Drohiczyna, wtargniecie korpusu rosyjskiego do Ksistwa, poja-

wienie si seciny kozaków a pod Sielcami i Kurowem, wywoao
w Warszawie do znaczny popoch, którj^ a do haniebnego posu-

n si stopnia, skutkiem jednych dziaa zbyt popiesznych, innych

:zanadto gwatownych albo zbytecznych. Chciano urzdzi levee en

masse, wywiesi czerwony sztandar, uzbroi mieszczan. Musiaem
wszelkich dooy wysików, aby ich do rozsdku przywoa, co nie

jest atw rzecz z ludmi, którzy si boj. Pooenie nasze, nie-

bezpiecznem nic bdc, przecie prz3'jemnem nie jest. Mamy cigle

w departamentach lubelskim i siedleckim korpus dwóch do trzech

tysicy Rosyan, nie liczc tych, co bezustanku za Bug przechodz,

kraj niszcz i rabuj...

«

Raport Wielhorskiego na Radzie ministrów 10 dec: »Nous

sommes a la veille de nous trouver dans une position pareille, mais

plus dangereuse, que celle, ou nous avons ete ii y a deux mois...

II est sans doute cruel de le dire, mais le sort de la capitale depend

uniquement des projets du genera Sacken; s'il veut venir a Yarso-

vie, ii en est absolument le maitre. Dans un tel etat des choses, je

ne vois pas la possibilit de vous prevenir a tems du danger. S'il

doit exi8ter, ce danger fondra sur nous tout k coup«.

W tern miejscu nie bdzie zbytecznem krótkie wyjanienie.

Dotyczy ono sprawj' arcywanej, bezporednio zwizanej z rzeczami

militarnemi, o których tutaj mowa, a poniekd górujcej nad niemi

rozleglejszem, zasadniczem swojem znaczeniem: sprawy pospolitego

ruszenia, a waciwie — gdy ten termin nie wyczerpuje rzeczy

w tym wypadku — powszechnego poruszenia kraju. W cigu 1812 r.,
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ta sprawa potrzykro przysza na porzdek dzienny. Raz ju, wkró-

tce po otwarciu kampanii i przemarszu Wielkiej Armii na pónoc^

jeszcze w poowie lipca, wszcz si popocti w Warsza^yie; rozesza

si pogoska o nadcigajcym silnym korpusie rosyjskim, majcym
wpa na bezbronne, ogoocone z wojsk Ksistwo; tchórzliwy wiel-

korzdca francuski, ambasador Pradt, juz gotów by ucieka z War-

szawy: i wtedy to, pod wpywem paniki, na seryo zaczto myle
o organizacji pospolitego ruszenia. Rzd tej myli nie sprzyja,

ambasador mia do niej jaM^y wstrt, za co najwaniejsza, nie

byo w tym wzgldzie dostatecznie jasnych wskazówek, ani upowa-

nienia od cesarza. Tymczasem popoch okaza si bezzasadnym;

okazao si, i nie byo w pobliu innego nieprzyjaciela, prócz kilku

sotni pldrujcych kozaków. Skoczyo si tedy, jak widzielimy, na

skoncentrowaniu gwardyi narodowych, w sile szeciu tysicy udzi.

Gdy za w tej samej chwili poruszon zostaa myl wtargnicia na

Woy, skorzystano z tamtej paniki, aby oddzia gwardyi narodo-

wcach uy do tej niefortunnej wj prawy. Lecz w poowie padzier-

nika, powtórnie popoch opanowa Warszaw, tym razem ju nie

cakiem bez powodu, wywoany ukazaniem si kilkotysicznego kor-

pusu generaa Czernyszewa. Skutkiem tego, powtórnie podniesiono

spraw pospolitego ruszenia. Bya to ostatnia sposobno, kiedy je-

szcze mona byo je zorganizowa. Te same, co poprzednio, powód}'

powstrzymay rzd i tym razem. A nawet z wiksz jeszcze stano-

wczoci, ni poprzednio, opar si tej myli zastpca ministra wojny,

genera Wielhorski. »Wielhorski, jak póniej Chopicki - tak uskara

si Antoni Ostrowski — twierdzili z uporem, e wszelkie nieregu-

larne mas poruszenie i uzbrojenie, czyli tak zwane pospolite rusze-

nie, sprawi tylko koszt i zamt... Ju wtedy radziem ambasado-

rowi, aby konfederacy papierow zamieni na czynn, na pospolite

ruszenie. Dysputa o to moja z Wielhorskim przesza a w pasyono-

wanie si w zoci z jego strony, a przyszo do tego, i arcybiskup

moderowa musia gniewy weterana. I có z takim ministrem wojny

w materyi narodowego ruchu byo do przedsiwzicia? « Otó, naley

stwiedzi, e i tym razem ci sami ludzie, którzy tak gorco obsta-

wali za pospolitcm ruszeniem, i którzy póniej, po niewczasie, nie

szczdzili podobnych gorzkich wyrzutów rzdowi Ksistwa, i za-

niedba si chwyci tego, jakoby zbawczego rodka, — e ci sami

ludzie wówczas, w chwili waciwej, nie zdobyli si na aden ra-

cyonalny, szeroko pojty, rzeczywicie wykonalny i skuteczny pro-
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jekt w tym wzgldzie. Przynajmniej takiego projektu nigdzie nie

udao si nam napotka; te za, które odnalelimy, nie odpowiada}'

bynajmniej pooeniu. Jeden z najwybitniejszych podobnycli proje-

któw, wygotowany przez pukownika Stokowskiego, polega na na-

stpujcych zasadach: kade 40 dymów dostarcz po jednym rekru-

cie jezdnym, ubranym i uzbrojonym (§ 1); kade 10 dymów — po

jednym rekrucie pieszym, ubranym, lecz bez broni, której dostarczy

rzd (§ 2); do jezdnych bd brani albo waciciele 40 dymów, albo

ich synowie, albo te zastpcy, lecz tylko z drobnej szlachty, eko-

nomów, pisarzów, lub suby dworskiej (§ 6); za rekrutów pieszych

tak naley wybiera, aeby wikszo skadaa si ze strzelców i lo-

kajów (§ 7). Du Taillis do Wielhorskiego, 31 oct., z doczeniem Sto-

kowskiego Projet de leve en masse). Niepodobna, jak sdzimy,

gorszy si bardzo, e dla tego rodzaju pomysów nie potrafi roz-

grza si wytrawny onierz-legionista, jak Wielhorski, który by
wyekwipowa kilkadziesit tysicy wojska regularnego, walczcego

w szeregach Wielkiej Armii. Z drugiej strony atoli, niepodobna za-

przeczy, i jego opór w tym wzgldzie by dyktowany równie

przez zakorzenione uprzedzenia do wszelkiej ruchawki ludowej, oraz

przez niedostateczn wiadomo, jak dalece w owej chwili wszystko

stawione byo na jedn kart, jak blizka i zupena zagraaa prze-

grana, jak stanowcze i niweczce musiay by jej skutki.

Wielhorskiego Observations du ministre de la guerre sur le

projet presente par le colonel Stokowski: po wyczerpujcym rozbio-

rze, tak streszcza tutaj Wielhorski swoj opini: »en derniere ana-

lyse, les idees levees en masses tiennent chez nous aux anciennes

coutumes des Pospolites, dont les bons effets s'apercoivent k peine

dans notre histoire. Dailleurs, les moeurs, les usages, Tadministra-

tion du pays y etaient analogues. De nos jours, qu'en 1794 on eut

fait une levee en masse, je le concois; nous n'avions point d'arme,

point de gou-vernement, c'tait un acte de dsespoir, vaincre ou pe-

rir c'etait notre mot de ralliement. Aussi n'avons nous pas calcuie

nos moyens. Qu'en 1806 on ait pris le meme parti, cela se concoit

encore. Nous 6tions sous une domination etrangóre... ii fali ait m-
ie champ une arme, elle fut leve, n'importe les moyens. Ce n'est

point la notre cas. Nous avons une arme, une conscription etablie,

une administration de la guerre, un gouvernement stable. Pouruoi

chercher des moyens extraordinaires, r6volutionnaires et ruineux,

quand on peut parvenir au meme but avec ordre, et par consuent
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k moitie de frais? Ne serait ce pas renverser uiie chose reelle poiir

une chimer?

«

Niedugo zreszt mona byo jeszcze oddawa si zudzeniom.

Ju podczas popocliu padziernikowego w Warszawie, l-^atastrofa

pod Moskw bya nieuctironn; po upywie kilku zaledwie tygodni,

staa si faktem dokonanym. Wtedy-to, po raz trzeci i ostatni, wy-

nurzya si myl pospolitego ruszenia, tym razem podniesiona ju
przez samego cesarza. I teraz w jego oczach nie by to ju tylko

prostszy i sz\'bszy sposób rekrutowania, sprawa drugorzdna, ledwo

brana w rachub, — jak ongi, podczas pierwszej wojn}^ rosyjskiej

1806 roku, zapatrywa si na insurekcy ^). Ani te nie by to ju
w jego oczach pusty pozór siy, wygodna groba, któr chcia cho-

wa w rezerwie, a do zgromienia nieprzyjaciela, a do ukadów
pokojowych, — jak od pocztku wojny 1812 roku, i jeszcze przez

cay czas marszu na Moskw, zapatrywa si na pospolite ruszenie.

Dopiero poar Moskwy otworzy mu oczy. Wtedy dopiero zrozumia

sytuacy. Zrozumia popenione przez siebie bdy niepowetowane.

Naturalnym sposobem al swój obróci nie przeciw sobie, lecz prze-

ciw Ksistwu. Dotychczas by kontent z Ksistwa Warszawskiego

i nie ma w »Korespondencyi« adnej wzmianki, aby ywi do niego

jakkolwiek pretensy. Zaczyna gniewa si na Warszaw — w Mo-

skwie. »Zarzdziem konskrypcy 140 tysicy ludzi we Francyi —
pisze gniewnie ze spalonego Kremlu — i 30 tysic}^ we Woszech.

Jedno tylko Ksistwo Warszawskie nic nie robi. Naley urzdzi
brank tylu ludzi, ile tylko mona, dla skompletowania puków,

które tego nieodzownie potrzebuj. Naley t brank przypieszy...

Có robi ta drobna szlachta? Trzeba poruszy rzd warszawski «,

Za ju z odwrotu, podczas zup,enej rozsypki Wielkiej Armii, z Mo-

odeczna: »Nie jestem kontent z Konfederacyi; nie zrobia ona nic,

nie zrobia ona dla mnie nawet tyle, ile Polacy na Podolu, Woy-
niu i Ukrainie zrobili dla Kosyi, której dali pi do szeciu tysicy

kozaków. Konfederacya, bdc zbrojn szlacht, moga mi da 50

1) Przypominamy tylko z Montholona, Ii, 420, wane owiad-
czenie Napoleona na w. Helenie, d. 20 sierp. 1820: »je le dis a re-

gret, la Pologne n'a pas repondu (w 1806 roku) a mon appel. Ce-
pendant, si le roi de Prusse avait moins de vertu prive, s'il eiit pu
se decider a sacriffier Farmee russe, le rtablissement de la Pologne
aurait eu lieu; car peti importait, de uelle valeur serait IHnsiirre-

ction polonaise, du moment, ou les dbris de Tarmee prussienne se

rallieraient sous mes drapeaux pour combattre Farmee russe*.
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do 60 tysicy ludzi pospolitego ruszenia; tymczasem nie zdobya si

na nic, oprócz frazesów* (do Bassana, 23, 29 sept., 4 dec; do Berthiera

6 oct., NN. 19218, 19234, 19255, 19372). Zapomnia, czy tez nie chcia

pamita, i wiele wicej nie moga uczyni, gdy on sam nie da
do tego ani polecenia, ani rodków faktycznej monoci. Kiedy si
opatrzy, ju byo zapóno, nic ju nie mogo wstrzyma spenionej

katastrofy, której przeraliwe ecia wnet przedostay si do Ksistwa.

Dopiero av drugiej poowie grudnia, po przybyciu do War-

szawy ks. Bassano i ks. Józefa, wzito si do wykonania tyci rozka-

zów. Rada ministrów, od pocztku kampanii, miaa sobie powierzone

penomocnictwa nadzwyczajne, a mianowicie na ni zostaa przelana

wszystka wadza, z konstytucyi królowi suca (dekr. król. 2o maja,

Dz. praw, IV, N. 45). Obecnie, na zasadzie tych penomocnictAv, Rada

ministrów wydaa uchwa z dnia 20 grudnia, na mocy której, z ka-

dych 50 dymów mia by dostawiony jeden czowiek ubrany i uzbro-

jona-, na koniu wiejskim, i przed 10 stycznia do miasta departamen-

towego dostawiom ; wybiera naleao ludzi wolnych, bezennych

od 18 do 40 roku ycia, wedug wskazówki wójta albo burmistrza;

koszt ubrania, uzbrojenia; oraz jednorazowego odu, po 15 zp. od

jedca, woony na gminy, za wewntrz gmin na wacicieli,

w stosunku ich majtku, rozoony; w zamian za poniesione koszty,

wójtom albo burmistrzom wydawane kwity, brzmice na 250 zp.,

^które póniej bd wypacane z funduszów publicznych « (ib.N. 48).

Wydana równie uchwaa o poborze jednego pieszego rekruta z ka-

dych 20 dymów. Byo wic tego razem prawie dwa razy mniej,

anieli przed dwoma miesicami w swoim projekcie poborowym -
da pukownik Stokowski. Niezalenie od tych uchwa rzdowych,

pod t sam dat 20 grudnia wydaa Rada konfederacka uniwersa,

zwoujcy pospolite ruszenie, skierowany waciwie bezporednio do

szlachty, lecz wzywajcy zarazem »kadego mieszkaca, posiadaj-

cego dobra ziemskie, chociaby nie by szlachcicem «, oraz »kadego
dzierawc dóbr ziemskich i narodowych*. Za podstaw do uniwer-

sau suy wasnorczny Wielhorskiego Plan d'une Pospolite ou ar-

riere-ban national, gdzie atoli mowa bya wycznie o szlachcie.

Wszake wszystkie te wysiki przychodziy po niewczasie. Na tych

prónych wysikach, w obliczu nieuniknionej inwazyi Ksistwa War-
szaAYskiego, zamykaa si dziaalno Wielhorskiego w ostatnich

dniach 1812 roku.

Wielhorski do ks. Piacenzy (gen. Lebruna, który z polecenia
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cesarza zatrzyma si kilka dni w Warszawie, por. Napoleon do Le-

bruna, 5 dec, N. 19380), 27 dec: »La levee de 25.000 conscrits est

(;n pleine activite, cependant ii faudra en suspendre rex6cution. car

d'apres les nouveaTix ordres du Major General (Berthiera) nous de-

vons encore completer 12 bataillons poiir les rogimens d'Espagne et

trois regimens de la Yistule, ce qui demande 10.000 conscrits. Si

nous les prenons sur les 25.000, ii ne restera presue rien pour re-

completer Farmee du Duch; si Ton doit prendre 10.000 conscrits en

outre des 25.000, ii faut pour cela un decret du Roi et la reparti-

tion actuelle ne peut plus avoir lieu... Pour la levee des troupes

legeres, voici le plan, que nous avons adopte. Les pays fournit un

homme k cheval arme et euipó par 50 feux, un homme euipe mais

sans armes par 20 feux. Cela, d'apres le tableau de la populaiion,

fournit sur le papier un total de 31.747 hommes a pied et 12.698

ii cheval. Cette leve sera organisee en bataillons de 800 hommes

et en escadrous de 500 hommes. Les bataillons et les escadrons se-

ront attaches aux rógimens de ligne comme bataillons et escadrons

legers auxiliaires, ce qui nous produira un total de 8.800 hommes

d'infanterie et de 7500 de cavalerie sous les armes; le reste sera

igarde comme une rserve.. «; do Fryderyka-Augusta (koniec gru-

dnia; ten raport, imieniem rady ministrów, pisany w brulionie cay

rk Wielhorskiego): »Les circonstances prsentes mettent le Duche

de Varsovie dans Tobligation de faire de nouveaux efforts et de

nouveaux sacrifices... Mais, Sire, le gouvernement ne peut voir qu'

avec douleur, que les obstacles, qu'il recontre sans cesse, les met-

tent dans le cas de ne pas pouvoir utiliser, comme ii conviendrait,

les sacrifices de la Nation, Le Conseil de la Confóderation, sentant

la necessitó d'une concentration du pouvoir, a proclame, d'apres nos

anciens usages, le pce Poniatowski Regimentaire gnral et com-

mandant de toute la force armóe. Cette demarche, indispensable dans

les circonstances prósentes, ne sera d'aucune utilite, si les diffórens

commandants d'armee ont le droit d'employer a leur gre nos levees

€t empecher par la leur organisation. Enfin, permettez nous, Sire,

de trancher le mot, le gouvernement et les principaux agens ne se-

ront que de vains fantómes, si plusieurs maitres qui ne connaissent

ni les moyens, ni les ressources du pays, continuent a le gouverner

arbitrairement. Le Conseil des ministres, convaincu, qu'un pareil

etat des choses ne saurait subsister sans entrainer la ruin totale

du Duche... a Fhonneur de prier V. M. de youloir bien lui accorder
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les demandes suiyantes: I-o que les autorits ótrangferes n'ayent

pas le droit d'ordonner par elles-memes, mais que dans tous leurs

besoins elles s'adres8eiit au gouvernement. 2-o que le pce Poniatow-

ski soit instruit, au moins en gros, des opórations des armes... 3-o

que le pce Poniatowski soit autorisó k ne point obtemprer aux r6-

quisitions, que les commandants des armes pourraient lui faire, et

de n'obeir sous ce rapport qu'aux ordres de V. M.«

Po w^gciu w lutym 1813 roku rzdu i wojska z Warszawy,

Wielhorski przy boku ks. Józefa w Krakowie uczestniczy w konty-

nuowanej tam, ród najniepomylniejszych warunków, robocie reor-

ganizacyjnej. Z korespondencyi jego krakowskiej wyjmuj nastpu-

jce pismo Wielhorskiego do posa francuskiego, Bignona, Cracovie,

23 fevrier 1813: »En gneral, sur la levee de 25.000 hommes, Tar-

mee polonaise a recu environ 10.000; 8.000 ont etó destines au com-

pletement des corps polonais au service de la France, mais nous

n'avons point eu des rapports sur le nombre effectif des conscrits

qu'ils ont recus. Au reste, ce nombre... ne saurait etre determine

avec prcision, parce qu'il varie tous les jours par ceux qui arri-

vent et par la desertion, assez frquente, ocasionne par Timpossi-

bilitó de fournir, faute de fonds, aux premiers besoins des nouvel-

lement arriyós... Les circonstances ci-dessus enoncees ont egalement

influó sur la lev6e d'un homme k cheval sur 50 feu.. On peut eva-

leur tout au plus k 2500 hommes Taugmentation que la cavalerie

a obtenue par cette mesure. 2000 hommes tout au plus ont tó le

rsultat de la levóe d'un homme k pied sur 20 feux. La Pospolite

n'a donn jusqu' k prsent qu'un rósultat d'environ 400 cavaliers..,

(ta cisa cyfra powinna odtd zastpi ogólnikowe wiadomoci Ko-
miana, Ostrowskiego itd.). Nous avons dópens 3,636.702 flor. 28 gr.

sans compter la solde, les depenses courantes, celles des places for-

tes, ce qui surpasse infiniment les deux millions fr. que S. M. TEm-
pereur nous a accords et qui, etant en bilion de Piemont, n'ont pu
^tre 6mis qu'avec la plus grand circonspection, afin de n'en pas

inonder le pays,... ii en resulte qu'ils perdent jusqu'^ 18% et qu'ils

baissent tous les jours en mesure, qu'il en entre davantage en cir-

culation... (Bignon, Souven., 299, mylnie twierdzi, e na tym bilonie

tracono tylko 8— lO^/o).

Wielhorski ju z pocztkiem lata 1813 r. wycofa si, schoro-

wany, wyczerpany, ze suby; jeszcze w czerwcu t. r. wzi urlop

(minister sekretarz stanu Stan. Breza do Wielhorskiego, 18 juin, 19

35SWA STULECIA. T II.

k.
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aout 1813). S zreszt lady pewnych nieporozumie midzy ks. Jó-

zefem a Wielhorskim jeszcze w Warszawie, potem w Krakowie, do

czego mogo przyczyni si niejasne postpowanie Krópiskiego,

którego stosunki z Mostowskim i Puawami naraay opini jego

protektora Wieltiorskiego. Po porace lipskiej, z kocem t. r. zna-

laz si Wielhorski w Paryu, i tutaj, w sprawie arcydoniosej, sta-

nowicej o egzystencyi resztek wojska polskiego zabra gos w pi-

mie nastpujcem: Wielhorski do Berthiera, Paris, 14 dc. 1813:

»Mgr, Je viens d'apprendre par la voie publiue et par le dsespoir

de mes compatriotes, que S. M. TErapereur a ordonne par un decret

de dissoudre le Corps polonais, et de Tincorporer partiellement dans

les rógimens francais. Je ne suis pas, ii est vrai, autoris officielle-

tnent ^ plaider sa cause, mais comme Polonais, comme ancien mi-

litaire, et surtout comme supplóant du Ministre de la guerre du

Duchó de Varsovie, je croirais manuer essentiellement a mes de-

voirs, si dans une circonstance aussi fUcheuse je ne faisais pas en-

tendre ma voix. Mgr, si quelques individus ont eu le malheur de

dplaire k S. M. de dómriter de ses bontes, faut ii en punir le

Corps entier...? que dis-je le Corps? La Nation enti^re. Oui, Mgr,

c'est dans ces quelques milliers d'hommes, que tout Polonais voyait

la consolation des maux prsents, et Tespoir d'un bonheur futur, car

ii y voyait sa patrie. »Vous ne pouvez retourner chez vous que

tambour battant, ou sur la foi des traits«, voil^ ce que TEmpereur

a daign dire aux Polonais róunis sous les armes. Ces parol es sont

graves en traits ineffacables dans le coeur de nos militaires, elles

ont eu assez de pouvoir pour leur faire oublier la pert de ce qu'ils

avaient de plus cher, leur Patrie, leur Roi et leur Chef, elles les

ont anims d'un nouvel enthousiasme, et tous d'une commune voix

se sont cris; Suivons TEmpereur, ii nous protgera. Depuis cette

6poque k peine six semaines se sont Acoulóes, et dj^ le Corps po-

lonais est dissous; mais ou sont donc ces traitós, sur la fois des-

quels chacun pourrait retourner dans ses foyers avec suret, gloire

et honneur? Quelle est la perspective, qui se prsente k ces hom-

mes dYOuós? c'est de renoncer k leurs biens, k leurs familles, k leur

pays, en restant ici au service, de mourrir de faim en restant en

France sans servir, ou de s'exposer en partant k §tre conduits k Mo-

scou, ou forc6s k chausser les guetres autrichiennes. Yoil, donc la

rcompense rserv6e au z§le, au courage, k la fidlitó et aux sa-
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crifices de loute esp^ce. Cest donc pour arriver k ce but, que TEu-

rope et TAineriue sont teintes du sang polonais? Mais qiie diront

nos frferes d'armes enferms dans les places de Dantzig-, Modlin et

Zamo, uand ils apprendront, et ils ne tarderont pas k Tapprendre,

que leur camarades, ceux-l^ meme, qui de Tayeu de toute Tarme
francaise se sont couverts de gloire dans les deux campagnes, ont

prouv6 ici un traitement aussi dur? Et ces rógimens qne devien

dront ils? k quelle puissance appartiennent ils? Au Duch de Var-

80vie? Non, ii n'existe plus, la seule r6union, qui pouvait le repr-

senter est dtruite. A la France? Non plus, ils portent Tuniforme et

les numros polonais. Que sont-ils donc? — Des rebelles, s'ils font

leur devoir, des l,ches, s'ils abandonnent leurspostes. Yoilk les seu-

les chances qui leur restent, et quels chances pour des hommes

d'honneur! Que dira la Nation, cette Nation, qui n'a cessó de re-

garder le Grand Napoleon comme son Dieu tutelaire, chacune de

ses yolontós comme une loi sacre, chacune de ses paroles comme

un oracie? Non Mgr, la chose est impossible malgró tout ce qu'on

en dit, j'aime a me persuader, que ce dcret n'existe pas. Le coup

serait d'autant plus cruel, que tout nous prsente la facilie d'aug-

menter le Corps avec les prisonniers autrichiens, Polonais de nation.

Cest k V. A. S. que je m'adresse avec cette confiance, que doivent

inspirer votre loyautó et la justice, que vous avez toujours rendue

aux Polonais. Dtournez ce coup affreux Mgr et vous rendrez l'es-

poir k tout un peuple, qui, j'ose le dire, mritait un autre sort*.

miay ton tego pisma nie by le przyjty przez Napoleona,

który odpowiedzia na nie nominacy Wielhorskiego kawalerem le-

gii honorowej (Wielki kanclerz legii, Lacepede, do Wielhorskiego,

17 grud.). Upomina si o ten naleny mu zaszczyt Wielhorski w li-

cie do Bassana, Drezno, 19 sierp. 1813, skd kadziemj^ wyjtki,

stanowice poniekd autobiografi generaa: »J'ai servi dans les I-

gions polonaises en Italie pendant huit ans comme gfenral de bri-

gade. De retour en Pologne, des que les troupes du Duch6 furent

entróes en Galicie en 1809, je me rendis au quartier gónral du pce

Poniatowski pour lui demander de Temploi; ii me nomma d'abord

organisateur des nouYelles leves, et quelques jours apr6s membre

du gouvernement central de la Galicie pour le dpartement de la

guerre. A la runion de ce pays au Duch de Varsovie, le Eoi dai-

gna me nommer conseiller d'Etat, peu de temps apres directeur g-
nóral des vivres et enfin gnóral de division et directeur de Tadmi-

35*

It
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nistration de la guerre. Deux fois j'ai tenu le portefeuille de la

guerre comme supplant du ministre: en 1811 lors du voyage du

pce Poniatowski k Paris, et en 1812, pendant toute la campagne*.

(Str. 373). Rzecz o wocianach podczas rewolucyi listopa-

dowej przedstawion zostanie na innem miejscu na podstawie akt

Dyktatury, Rzdu Naród., ministeryów wojny i spr. wewn.

(Str. 376 sq.). Zajczek do Woydy, Warszawa 31 stycz.; Woyda

do Zajczka, 1 lutego; Zajczek do Mostowskiego, 2 lutego; Mostow-

ski do Zajczka, 2 lutego 1817.

(Str. 380 sq.). Linowski do Zajczka, 1 lutego 1817.

(Str. 384 sq.). Wal. Sobolewski do Zajczka, 3 lutego; Zajczek

do Mostowskiego, 5 lutego; Mostowski i Wal. Sobolewski do Linow-

skiego, 12 lutego 1817.

(Str. 389 sq.). Rupiskiego skarga do Sdu krym. obwodu kal-

waryjskego, p-ko Dom. Gieysztorowi, Ign. Szukcie, Joach. Sucho-

dolskiemu, Jackowi Jaboskiemu, Józ. Narbuttowi, Ant. Paszkow-

skiemu, Jownie Mordchelowiczowi i Mowszy Kopelowiczowi, d. d.

w Prenach, 20 listop. 1811. J. K. Szaniawski do Zajczka, Warsz.,

16—17 maja 1817; Rupiski do Aleksandra I, Maryampol, 3 grud.

1817. O Jakóbie Szrederze i jego pomysach w sprawie wociaskiej,

por. ukasiski, pass.

(Str. 392 sq.). Zeznanie protokólarne Rupiskiego, Warszawa,

w paacu Krasiskich, w biurze Policyi Generalnej Królestwa, 4 czer.

o 6 popo., 6 czerw. 1817. Rupiski do Floryanowicza, Maryampol,

19 lipca 1816; Floryanowicz do Rupiskiego, Sokoupiany, 20 lipca

1816: charakterystyczna wielce odpowied, gdzie Floryanowicz wi-

docznie stara si skaptowa Rupiskiego w unionych bardzo zwro-

tach, bagatelizujc zarazem afer z Aliskim, któremu rzekomo kaza

tylko, jako wójt, wymierzy 10 plag dla poprawienia go, za pija-

stwo i pobicie ony. O Zyplach por. Ks. Józ. Poniatowski, 280, 308 sq.

(Str. 394 sq). Protokó abckiego, Maryampol, 26 wrze. 1816;

protokó komisoryjny przez podpisarza Sdu pokoju powiatu raa-

ryampolskiego zdziaany d. 1 grudnia 1816.

(Str. 396 sq). Pozew wocian zyplewskich p-ko Maryi Teresie

z Poniatowskich Tyszkiewiczowej jako sukcesorce po ks. Józefie Po-

niatowskim, zamieszkaej teraz w Paryu, d. d. 8 lutego, wrczony

w dominium Zyple rzdcy tyche dóbr Miko. Wiszniewskiemu przez

wonego Sdu pokoju powiatu maryampolskiego Andrzeja Pitkiewi-

cza 3 marca 1817.
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(Str. 400 sq.). Bortkowski do Woyczaytisa, Zyple, 25 marca;

Rupiski do wocian dóbr Zyple, Maryampol, 1 kwietnia 1817.

Zajczek do Komisyi wojewódzkiej augustowskiej, Warszawa,

28 marca 1817.

(Str. 402 sq.). Protokóy w urzdzie wójtowskim gminy Zyple

sporzdzone, 24 kwiet.: zeznanie Woyczaytisa: »Zowie si Andrzej

Woyczaytis, mam lat 50, urodziem si we wsi Matulacti w gminie

Giegudyszki, jestem katolik. Gdy miaem lat 10, przybyem z oj.

cem moim do dóbr tutejszych do wsi Zwikinie, gdzie dwudziesty

pierwszy rok jestem gospodarzem. Wocianie dóbr tutejszych obrali

mnie oraz Fr. Petkunasa z Petkuniszek, Jakóba Waaytisa z Ba-

randów, Hieronima Szyrwaytisa w Lepotatach przebywajcego i JP

Rupiskiego w Maryampolu mieszkajcego... Poniewa mnie hersz-

tem wocian tutejszych nazywaj, wic opowiem rzecz szczerze, dla

pokazania, e jestem niewinny ,. (opowiada, e przez nich, czterech

obranych »plenipotentów« zostali jeszcze przybrani do narad wspól-

nych gospodarze Adam Rudzewicz ze Skardupiów, Stefan Bundza

z Syntoft, Jakób Kaunas z Baluliszek, Mitkaytis z Papartynów,

Adam Klimas z Barandów, Szymon órawski z Braszków, Szymon

Bernotaytis z Idogów) ...uchwalilimy przed wydaniem pozwu kil-

kakrotne skadki, któremy bez wiedzy zwierzchnoci od wocian

dóbr tutejszych wybierali i wszystkie JP. Rupiskiemu w Maryam-

polu oddawali... (nie moe poda ogólnej sumy, pamita tylko), e-

my za jednym razem 1000 talarów JP. Rupiskiemu dali i na po-

dró warszawsk dosy pienidzy wydali; zdaje nam si, e ten

wydatek jest niczem w porównaniu korzyci, któr nam JP. Rupi-

ski z rozpocztej sprawy obiecuje... (20 kwietnia by u Rupiskiego

w Maryampolu i otrzyma od niego instrukcye) ...Poniewa nam si

zdaje, e nasze szczcie i nieszczcie jedynie od JP. Rupiskiego

zawiso, przeto, powróciwszy do siebie z popiechem, zwoaem na

d. 22 b. m. do swego domu na rad tych kilkudziesiciu wocian,

którzy ca spraw kieruj, lecz przybyli do mnie tylko nastpujcy

gospodarze, jako to: Petkunas, Szyrwaytis, Maciej Zemeytaytis z Le-

potat, Maciej Miluszys z Tubiszek, Kacper Ambroaytis z Szandy-

niów, Marcin Pocieius z Degimiszek, Szymon Rendzius z Bizerów,

Wawrzyniec azownik z Kadaryniów, Szymon Urbaytis z Widgi-

sów, Mikoaj Niepieko z Kiasów i Kazimierz Litwin z Sudków...

jednomylnie zgodziwszy si na to, e rady JP. Rupiskiego sucha

naley, uchwalilimy skadk po 15 groszy polskich z morga je-
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dnego, którmy teraz wybiera mieli... (tu uczyni wójt uwag ze-

znajcemu, e skadka po 15 groszy z morga uczyniaby ogóem
przeszo 10.000 zp., na co odpar Woyczaytis) i w dobraci tutej-

szyci, z 1300 gospodarzy zoonych, bardzo jest wiele takich wo-
cian, którzy, raz uczyniwszy skadk, wicej da nie chc i jeszcze

poborców moich taj {sic)^ ja za przymusza ludzi zakazaem; a po-

tem, mówi mi JP. Rupiski wyranie, i zawsze kilka tysicy zp.

zapasu w kasie mojej by powinno...*, 25, 26 kwietnia 1817.

Rupiski do Woyczatisa, Maryampol 16 kwietnia (po litew^

sku): Regestrzyk wasnor. Woyczatisa, Zukinie 25 kwietnia 1817.

Skarga Józ. Jakubowskiego do Sdu policyi prostej obwodu

maryampolskiego, Zyple, 26 kwietnia 1817. Protokó Biura Komi-

sarza delegowanego do obwodu maryampolskiego, Maryampol, 27

kwiet.; Komisya wojewódzka augustowska do Zajczka, Maryampol

7 maja 1817.

(Str. 405). Rupiski do Komisyi sprawiedliwoci, prokuratora

generalnego i t. d., 12, 15, 16, 19; do Zajczka, 21 maja 1817.

(Str. 406 sq.). Opinia Szaniawskiego dla Zajczka, 16—17 maja

1817. Zajczek do Walent. Sobolewskiego i Mostowskiego, 22 maja

1817 r.

(Str. 408 sq.). Raport Komisyi delegowanej indagacyjnej do

Mostowskiego, 17 czerwca 1817. Mostowski do Zajczka, 18 czerw.;

protokó Rady Administracyjnej, 21 czerwca; radca sekretarz stanu

genera brygady Kossecki do Archiwum Rady Stanu, 27 czerwca

(wzgldem przesania akt do Petersburga); Zajczek do Aleksandra,

28 czerwca 1817.

(Str. 412 sq.). Odezwa ministra sekretarza stanu Ign. Sobolew-

skiego do Namiestnika, Petersburg, 4/16 lipca 1817 (odebr. w War-

szawie 1 sierp. t. r.). Por. tendencyjn ocen odezwy powyszej,

wysnut z paru zawartych w niej zwrotów (okazujcych si prze-

cie, w niniejszym zwizku merytorycznym, jedynie form agodzc
udzielanej Zajczkowi admonicyi) u Hoffmana, Rzut oka, 175 sq.;

por. ukasiski, I, 157, 200, 364.

(Str. 422 sq). W. Ks. Konstanty do Aleksandra I, Not parti-

culi^re et secrete, Varsovie, 27 novembre/y dc. 1821, N. 30; »Deux

lettres de Constantinople, adresss k un juif de Varsovie, m'ont t
remises ces jours derniers. A en juger par leur contenu dont je

joins ici copie, elles pnt etó crites par un homme de cette nation,

ohargó conjointement avec quatre autres d'une mission en Terre
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Sainte. Les mots soulignós dans la seconde de ces deuz lettres, sem-

blent indiuer que le missionaire 8'est acuittó de sa lógation ii la

satisfaction de ses commettants; ii a Tair d'esp6rer en une redifi-

cation de Jrusalem et rtablissement d'un nouveau r^gne. Aussitot

que risralite, auteur de cette lettre, aura touche le teritoire de

Pologne, je ne manuerai pas de le faire saisir avec ses papiers^

qui me fourniront peut-etre de plus amples claircissements sur ceux

de ses compagnons relationnes avec lui k Odessa*. Poski do Jó-

zefa, Constantinople, 24 sept. 1821 (ustpy kursyw — podkrelone

w przekadzie posanym Aleksandrowi przez W. Ksicia); »Je me
rendrai au lieu de ma destinatlon et je vous raconterai de vive

voix... tout ce qui vous importe de savoir. Qui setne avec des lar-

)ies, recoUe en chantant... Je n'ose plus ecrire, je n'ai pas de keser

[przypisek czarnego gabinetu: »le mot keser n'a pu etre traduit par

personne*)]; (Odessa) premiers jours de novembre 1821: »enfin ar-

riv k Odessa avec uaire autres missionnaires dont un nomme
Katreil de Vilna... Les nouveUes qu'il rapporte id dit-il, feront re-

natre la joie et Vesperance dans le coeur des croyants; le regne

de sa nation n 'est pas eloigne et la jeunesse de Jerusalem et ses

habitants aideront a rebdtir Sion. II prie qu'on le rappelle au sou-

venir de tous les grands seigneurs israelites et demande qu'on

prenne ces 50 ducats au comptoir de Braude pour les envoyer au

kahal d'Odessa«,

Przekady te dokonywane byy zrazu na jzyk niemiecki

przez Tugendholda, urzdowego tómacza z hebrajskiego i sekreta-

rza przy Komitecie cenzury, a nastpnie przy jego udziale tóma-
czone na jzyk francuski przez Baykowa. Tugendhold nieosobliw

wtedy odgrywa rol, by kreatur Nowosilcowa (jakkolwiek ze sta-

Ayianego mu póniej, podczas rewolucyi listopadowej, zarzutu czyn-

nego szpiegowstwa zosta oczyszczony przez Komisy Rozpoznaw-

cz; zdaje si, e podejrzywano równie jego brata, który w 1821 r.

studyowa na uniwersytecie wrocawskim, o przyoenie si do ledztw

akademickich ówczesnych); jest w aktach pismo Tugendholda do

Nowosilcowa, Vars., 22 aout 1825, gdzie poleca si protekcyi sena-

tora, wylicza swoje zasugi i zaznacza, e »charg6 souvent, outre

*) Czarny gabinet widocznie insynuowa tu zepsuty wyraz
ydowski »Kaiser«, cesarz; najprawdopodobniej by to le odczytany
wyraz hebrajski »kesef«, t. j. pienidze; Poski ali si, e" »nfe
ma pienidzy* a wychodzio, i wypiera si swego cesarza.
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les travaux de ma fonction, des traductions des affaires du gouver-

nement, et surtout ayant t perscutó et opprimó par l'influence

d'un certain nombre d'Isra61ites, je n'ai pas pu jusu' k prsent

róaliser mon dessein relatif au travail sur la róforme des juifs po-

lonais, matióre bien importante et dans lauelle j'ai prósentó depuis

quelques annes bien des mmoires k la Commision des cultes et de

Tinstruction publiue*.

(Str. 425 sq.). Komplikacje wschodnie: por, ukasiski, 1, 359

sq.; II, 149, 358, 367; sprawa Sznejera Zelmana zostanie wyjanion
na innem miejscu w zwizku z rol polityczn ludnoci ydowskiej

w okresie 1812—15. Rzecz godna uwagi, e o tajne stosunki konspi-

racyjne z Turcy ydzi zdawna bywali podejrzywani, w Polsce

(1514), Austryi (1670), por. Tomic XVI; Graetz, VII, VIII, pass. Prze-

ciwnie, w dobie napoleoskiej, zapewne jeszcze z czasów wyprawy

egipskiej Bonapartego a w zwizku z póniejsz spraw zwoania

Sanhedrynu do Parya, b3'^li w 1807 r. oskarani przez Turków

o tajne zwizki z Francuzami i szpiegowskie dla nich usugi; dla

przekonania Turków o lojalnoci ludnoci ydowskiej, »rabini (pale-

styscy) zaofiarowali rzdowi tureckiemu wzmocni mury miasta

(Jerozolimy) przy dobrowolnym udziale ludnoci ydowskiej; tak si

te stao; alici Napoleon nie wkroczy wcale do Jerozolimy*, Luntz,

Jeruzalem, V (1901); ib. 208, ciekawe szczegóy o stosunkach na-

wizanych w 1825 r. przez konsula rosyjskiego. Ant. Kallifaga z y-
dami miejscowymi, za porednictwem litewskich, celem obronienia

ich od ucisku tureckiego;' dziao si to ju w przededniu wojny tu-

reckiej Mikoajal.

(Str. 427 sq.). Akta Archiw. Sztabu Generaln., Wydzia Kan-

cel. minist. wojny w Petersburgu: »0 ydzie Salomonie Poskim,

który odby podró do Jerozolimy, celem przyoenia si do odbu-

dowy Królestwa j^dowskiego* (s cjelju sodiejstwia k wozstanow-

lenju Judejskawo Carstwa); Archiw. Akt. Dawn., Kancel. Nowosil-

cowa, w Warszawie.

Bractwo jamunicze warszawskie do przeoonych gminy je-

rozolimskiej, Warszawa, 23 maja 1819; Aga Hachback i rabin Jakób

z Leszna (powiadcz, przez przeoonych gminy warszawskiej) do

rabina Monachema-Mendla, Leszno-Warszawa, 25 maja 1819; Poski
do Berka Szmula i przeoonych warszawskich (brulion bez daty =
Jerozolima 1821): »Chers amis, distingues dans la doctrine, craignant
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Dieu et parfaits du pays, que Toeil de TEternel cherche constam-

ment, au digne seigneur et prince, condiicteur de saintes brebis de

la commune k Varsovie, k chacun d'apres son rang.., Avec Taide de

Dieu j'arrivai ici... je fus ravi, lorsue j'arrivai dans Tagrable et

beau pays meme dans la dósolation et j'allai aussitót sur les tom-

beaux des saints Tanalm et Amoraim (autorowie Talmudu) qui re-

posent sans nombre ici; je n'en nommerai qu'une partie; je pas sur

le tombeau du rabbin Simon fils de Jochaja (kabalista, pseudo-autor

ksigi »Zohar«), du rabbin Eliezer, du rabbin Isaac, des rabbins Ito-

sias fils de Beerin (?), du rabbin Pinckas, de Benaia fils de Joiaia-

des (posta biblijna), du rabbin Jehuda fils d'Eliezer, du rabbin Jo-

seph Caro (kodyfikator ksigi talmudycznej »Szulchan-Aruch), du

rabbin Alphas fils d'Alschisch (Izaak Alfassi, komentator talmudy-

czny), du rabbin Cordavira et de plusieurs autres... II n' y a ici ni

moyens d'existence ni moyens de s'entretenir pour nos fróres d'Israel...

la suryeillance des preposós n'est pas comme elle devrait Tetre..

ils ótent k celui qui est digne et donnent au coupable... II serait

juste qu'on nomm^t au moins 7 pieposes, qui... prendront des infor-

mations exactes, se rógleront d'apr6s la vrite et jn'auront pas

egard aux apparences... Je desirerais aussi etre admis au nombre

des preposes, car commcnt pourrais-je entendre les cris des pauvres

qui yiennent k moi et me prient humblement d'6crire en leur fa-

veur aux prposes d'ici, qu'ils sont transgresseurs de la Loi.,. Je

vous prie de bruler cette lettre aussitót que vous lue, afin qu'il pa-

raisse que vous donnez ces ordres depropre mouvement...« O Szmulu

Jakubowiczu por. Korzon, Dzieje Wewn., I, 223 sq. yciorys Berka-

Szmula poda Paposki, Pam. warsz. Instytutu guchon. i ociemn.

(1873), 108; starania Berka w sprawach 3'-dowskich zwaszcza w okre-

sie przechodnim 1814—15 bd przedstawione na innem miejscu.

Zeznania Poskiego, Warszawa, 25 lutego 1822, punkta zeznawcze

12-22, 33—34.

(Str. 432 sq.). Monachem-Mendel Boruchowicz do Berka Szmula

i przeoonych warszawskich (Jerozolima, sierpie 1821): »...Aux

princes du pays dans le Dieu vivant, aux principaux et aux sei-

gneurs du pays, hommes qui suivent la doctrine sainte et qui crai-

gnent Dieu, ...Nous annoncons et vous manifestons, que Celui qui

s'est complu k Jrusalem, ou nous avons tabli une cole, ...nous

a assiste k faire rvoquer le commandement du Eoi et k replacer

la couronne, c'est-a-dire, k redifier la synagogue, que ...les barba-
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res avaient dshonor au point qu'elle ótait dóserte et dsolee ...nous

avons t6 obligós de donner de grandes sommes aux nations pour

pouYoir se reMtir... Allons, efforcez-vous, et le Seigneur mettra

dans le coeur de son peuple la volont6 d'ouvrir ses mains et... mon-

trer sa munificence. Au moyen de ces dons vous contribuerez pour

la grand maison de notre sanctuaire (podkrelone przez czarny ga-

binet), que nous verrons aussitót que le Messie arrivera. Et mainte-

nant, ...puisue Dieu s'est souvenu de nous dans notre profonde mi-

s^re, ...puisqu'il a rouvert les portes d'airain et bris les verrous de

fer et qu'il nous a donno une habitation permanente dans la ville

sainte, qu'il nous a accord la gr§,ce de remettre la couronne dans

son ancien 6tat, afin que nous voyions se relever la synagogue d6-

truite, ...c'est pourqui, fróres chóris et craignaut Dieu, ouvrez vos

mains et vos coeurs purs... et rendez gloire au Dieu d'Israel pour

rebatir les dserts de Jórusalem, ...efforcez-vous, h§,tez-vous de con-

tribuer par vos dons k glorifier le nom du Seigneur dans la ville

sainte qu'il a choisie de tous temps, lou6 soit-il, ...et de remettre

ciaque somme... k Thomme sincóre et craignant Dieu, Abraham-Sa-

lomon fils de Jelada Lewi L6vi... Ceci sont les paroles de votre ami

qui demande de vos nouvelles et qui prie pour vous dans Jrusalem,

laquelle est la porte du Ciel. (podp.) Monachem-Mendel fils de Bo-

ruch (poniej podp.) Ainsi parle Salomon fils d'Abraham-Abel... ainsi

parle Menachem-Nachum fils d'Abraham... ainsi parle Mtariahu fils

d'Alexandre, de la sainte ville de Jrusalem qui puisse etre bientót

retablie*.

(Str. 434 sq.). Nowosilcow do Aleksandra, Varsovie, 18 fvr./

2 mars 1822: »...S. A. I. le Grand Duc m'a fait communiquer par le

gónóral Kourouta rextrait de 61 lettres saisies sur un vieux juif de

yarsovie nomm Poski revenant de Jrusaem... Les ordres, qui

accompagnaient cette communication et que le genral Kourouta

m'a transmis, portaient d'examiner rExtrait de ces lettres et de

fire sortir Poski de Tótat d'arrestation ou ii se trouve, dans le

cas que je n'y trouvasse rien d'important... J'ai 6t6 nóanmoins bien

eloignó de croire que Tobjet, auquel cette correspondance se rap-

porte, soit indiffórent. En consequence, j'ai reprsente k S. A. I

qu'il y avait dans ces lettres plusieurs pointa qui, mritaient d'etre

claircis et sur lesquels ii paraissait d'un intóret particulier de de^

mander des explictions. Mgr. partagea mon opinion k cet ógard et

me recommanda de me servir du lieutenant-colonel Sass pour faire
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subir au juif Poski l'interrogatoire que je jugeais ncessaire. Me
conformant k ces ordres, j'ai confór avec mr. Sass pour lui indi-

quer les points principaux, sur lesuels ii devrait demander des ex-

plications. Cet interrogatoire vient d'etre termin, mais comme la

form, dans lauelle les rósultats sont prsentós n'tait pas assez

claire, je me suis vu oblige de la faire changer et d'en adopter une

autre, qui puisse faire voir a V. M. d'un coup d'oeil le sujet de

chaue lettre et les uestions et rponses qui s'y rapportent. En ou-

tre, j'ai voiilii que quelques-unes de ces lettres fussent traduites in

extenso... En attendant, je crois devoir dire un mot de Tide gene-

rale que cette correspondance me parait faire naitre. La collection

de ces lettres semble prouver, qu'il existe parmi les juifs rpandu
chez toutes les nations une espece de gouvernement occulte, qui se

compose de rabbins qui ont un renom de saintete, d'aumóniers de

la Terre Sainte, de preposós, de Distributeurs des villes ect. A ces

sortes d'autorit6s se joignent les juifs opulents, tablis en divers

pays et auxquels les autres donnent les titres levs de seigneur

et de prince d'Israel... Ce qui parait certain, c'est que depuis quel-

que temps Tamour des juifs pour leur ancienne patrie s'e8t rveille,

qu'ils y batissent une synagogue, qu'ils vont prier sur les tombeaux

des saints prophetes, qu'ils regardet comme un bonheur de mourir

en Terre Sainte. Cest 1^ que doit apparaltre le Messie. lis s'y ren-

dent en foule par une dvotion qui parait devenir gnrale et ceux

qui ne s'y rendent point, contribuent par leurs secours et des sub-

scriptions reglóes k la subsistance de ceux qui 8'y trouvent et aux

oeuvres pieuses dont ils s' occupent... II s'sensuit, que de tous les

pays ii s'coule beaucoup d'argent vers la Palestine, qu'il s'en co-

ule davantage des pays, qui ont le plus de juifs; que ce peuple,

tournant sans cesse les yeux vers la Terre Sainte, devient plus

tranger au pays qu'il habite, plus indisciplinable; et que les juifs

ont le projet secret de se former de nouveau en nation. Ce qui est

plus grave, c'est qu'il s'6tablit ainsi des colporteurs secrets chez tou-

tes les nations d'Europe en Asie, qui, dans un cas donn6, peuvent

devenir des espions difficiles k atteindre. Les juifs paraissent au-

jourdhui fort devoues aux Turcs, attendu que ceux-ci sont en pos-

sesion de la Terre Sainte qui est Tobjet de leurs d^sirs. Ils disent

que le Roi (le sutan) leur a accord la permission de rebUtir leurs

synagogues et qu'ls ont pay6 cette permission. Des juifs de toutes

les nations, y compris les polonais, qui sont en grand nombre en
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Palestine, ont donc traitó de leur propre chef avec le gouvernement

turc et sans aucune intervention de la part de celui, sous leuel

ils vivent. Cette adhesion particulióre que les juifs montrent aux

Turcs, de uiils esperent le retablissement dans leur patrie, appro-

che bien d'une espece d'mfid61ite envers les souverains des pays,

ou ils sont nes, et pourrait, dans quelques circonstances ventuel-

les, devenlr trahisoii. II y a Odessa 2000 juifs en correspondance

suivie avec ceux de la Palestine auxquels ils envoyent habituelle-

ment des secours, et probablement aussi avec ceux de Constantino-

ple qui servent d'intermdiaires. N'est-il pas a prvoir, que ces 2000

uifs seraient une arme d'espions redoutable, dans le cas ou ils

trouveraient k vendre leurs services aux Turcs?« (ostatnie dwa zda-

nia s przekrelone w minucie teg-o raportu Nowosilcowa).

(Str. 437 sq.)- Protokó indagacyjny Poskieg'0, Warszawa,

25 luteg*o 1822. Midzy innemi, przy indagacyi zwrócono szczególn

uwag na podchwycony list niejakiego Berka Moszkowicza, War-

szawa, 4 grudnia 1821, do jego dziadka Salomona Lewity do Pale-

styny, gdzie prosi go specyalnie o pomodlenie si na grobach pro-

roków celem odwrócenia od ydów Królestwa Polskiego pocigni-

cia ich do suby wojskowej. Z tego powodu zadane zostao Po-
skiemu nastpujce arcysubtelne zapytanie, N. 155: »Pourquoi les

juifs ont tant d'horreur pour le service militaire? N'y seront-ils pas

obligs, s'ils yeulent conqu6rir la Terre Sainte?« Odpowied Po-
skiego brzmiaa: »Ce service peche contr la religion et empeche

de cólóbrer le Sabbat. La conquete de la Terre Sainte se fera sans

qu'on ait besoin d'autre secours que de Passistance de Dieu«.

Nowosilcow do Aleksandra, 9 mars 1822: »...Sans entrer dans

des nouveaux details sur Fobjet de ces lettres et latendance de ces

Communications clandestines, ...je me bornerai k dire, que je dois

toutefois a la vórite de remarquer, que la traduction... faite de

ces lettres sur hbreu, quoique fid^le, ne rend pas toujours le sens

de Toriginal k cause des differentes acceptations dans lesquelles

les mots hebreux peuvent etre pris, y ayant Tacceptation consa-

cróe dans le style de la Bibie et celle de Tusage ordinaire. Je m'en

suis assur par les recherches que j'ai faites (te poszukiwania

byy mu zapewne uatwione sposobem brzczcym) ...II faut en ge-

nral faire la part de Temphase orientale dans tout ce qu'ecrivent

ces juifs dans leur langue et qui perd beaucoup de son importance

quand on le traduit en style vulgaire...« W. Ks. Konstanty do Ale-
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ksandra, Not particuliere, Varsovie, 3/15 mars 1822: »...0n fit subir

(k Poski) un interrogatorie ...d'auprós son contenu et les peruisi-

tions qui ont tó faites, rien ne semble dóposer contr lui. Cepen-

dant ii continue k Stre dtenu et j'attendrai pour son ólargissement

ordres de V. M. I. et R.«.

Zeznanie Dominika Basioka przed Komisy Rozpoznawcz,

Warszawa, 23 maja 1831: »...osadzony by w odwaciu przy tyme
paacu (Briihiowskim) w areszcie yd wieku podeszego, ...co to za

jeden by, za co cierpia areszt i z czyjego rozkazu, nie jest mi

wiadomem; w kilka lat potem (cironologia tego zeznania jest

niecisa) przestaem go widywa i syszaem od ludzi, e y
przesta*.

(Str. 447 sq.). Ignacy Sobolewski do Zajczka, Carskie Sioo,

2 wrzenia (odebr. 12 wrze.). Naley zaznaczy, e jeszcze przed

Instalacy Schmidta, zaraz po utworzeniu Królestwa odbierano

w Berlinie niejednokrotnie relacye poufne z Warszawy od agentów

przygodna eh. Takim agentem by chwilowo major Kamil Royer-

Luehnes, niegdy dworzanin ks. Henryka Pruskiego, potem zbliony

do domu Antoniego i Luizy z Hohenzollernów Radziwiów w Ber-

linie, wreszcie, po objciu przez Radziwia namiestnikostwa w Po-

znaniu, przydany mu jako adjutant i agent wojskowy oraz doradca

ks. Luizy. Jesieni 1816 r., podczas drugiego pobytu Aleksandra

w stolicy Królestwa, Royer, wysany do Warszawy, posa stamtd
kilka ciekawych relacyi ogólnych. Royer do Hardenberga, 19 Oct.,

2 Nov. 1816, por. Laubert, Studien z. Gesch. d. Provinz Posen (1908),

97, 107 sq.

(Str. 450 sq.). W. Ks. Konstanty do Aleksandra, Vars., 5 sept.;

Nesselrode do Konstantego, Yienne, 16 sept.; do Nowosilcowa21 sept.;

Konstanty do Nowosilcowa, 23 sept.: »...Autoris6 de plus k dósigner

un fonctionnaire pour entrer en rapport avec les agents et consuls

^trangers residant k Varsovie et de se concerter avec le Conseil

d'Administration dans tous les cas ou les autorits polonaises aura-

ient des voeux k former, des droits k soutenir, des rclamations

k satisfaire ou des griefs k repousser, j'ai fait choix et dsignedans.

cette vue le conseiller d'tat actuel baron de Mohrenheim*; Nowo-

silcow do Zajczka, 1 oct. 1822. O Mohrenheima precedensach por.

Sbornik, XLII, NN. 39, 97; Traczewskij, Stosunki dyplomatyczne,

LXX, 732; depesz H6douvilla do Talleyranda.
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(Str. 455 s.). W Pamitnikach Prdzyskiego, I, (1909), 140,

jest mowa o nieszczliwej i licznej pani Grzymaowej, któr azy-

dek konsul pruski Schmidt, korzystajc z dugiego uwizienia jej

ma u Karmelitów w sprawie Towarzystwa Patryotycznego, uwiód

i unieszczliwi i która stosunek ten przypacia yciem. Schmidt

do Bernstorffa, Warschau, 17 Octob. 1820: »...Herr Laski, Stiefsohn

und Compagnon des Banuiers Fraenkel, hat die Ehre Ew. Hoch-

graflichen Excellenz diesen unterthanigen Bericht zu iiberreichen:

Sein Yater, ein geborner Berliner, hat bedeutende Fonds daselbst

und ist gut gesinnt. Sein Sohn ist in Berlin erzogen und ganz zu-

yerlassig. Er wird Ew. Excellenz etwaige Befehle an mich piinktlich

nnd sicher besorgen«. Zeznanie Mateusza Schleya przed Komisy
Rozpoznawcz, w Ratuszu Gównym, 27 grudnia 1830, por. uka-
siski I.

(Str. 457). Schmidt do Bernstorffa, Warschau, 1 Mai 1820:

»...Was mit meinen an Metali hóchst beschrankten Mitteln moglich

ist, geschieht redlich, um unterrichtet zu werden«.

Oechsner do Metternicha, Varsovie, 23 mars 1829 (chiffre): »La

cour de Prusse paralt attacher une haute importance au sejour de

TEmpereur de Russie k Varsovie et avoir des motifs pour desirer

etre tr^s exactement informe de tout ce qui alors pourra se passer

ici [chodzio o koronacy Mikoaja]. Je tiens de fort bonne source,

qu'on vient d'assigner au consul genera prussien 4000 cus pour

des frais extraordinaires k cette occasion*.

(Str. 458). 5>...Er (Schmidt) liess sich in dieser Stellung (ais

Generalkonsul in Warschau) finanzielle Unregelmassigkeiten zu

Schulden kommen, nach dere Aufdeckung im Juni 1832 er ver-

schwand, ohne dass liber seinen Ausgang Etwas Zuverlassiges be-

kannt geworden ware«. Por. jeszcze Dwa stulecia, 402 sq., »Dyplo-

macya polsko-europejska«, 221 sq.; Barzykowski I, 345, II, 70 sq.;

Pamitniki spócz. i t. d.

Str. 460 sq.). Schmidt do Bernstorffa, Warschau, 9 Febr. 1819:

»Des Kaisers von Russland Majestat werden sich im Monat Septem-

ber d. J. bestimmt nach Warschau begeben. Der nachste Reichstag

wird jedoch hochst wahrscheinlich erst im J. 1820 gehalten und dann

die Yereinigung der rusisch-polnischen Provinze mit dem Konig-

reich Polen ausgesprochen werden. Die Constitution des Konigreichs

soli einigen Modificationen in jenen Provinzen eingefiihrt und aus

ihnen zwei Statthalterschaften gebildet werden. Die Mehrzahl der
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Nation wiinscht diese Yereinigung sehnlichst, sowie sie iiberhaupt

die Hoffnung nicht aufgibt, das ganze ehemalige Polen einst wieder

erstehen zu sehen. Etwas frappirt sind die hiesigen Faiseurs indess

davon geworden, dass in Aachen [t. j. na kongresie akwizgraskim

1818 r.] iiber die politische Lag Polens durchaus nicht verhandelt

worden ist. Sie halten sich nun einmal ftir das auserwahlte Volk

und suchen Europa in Polen, Mit unausgesetzter Sorgfalt schmei-

chelt der Kaiser ihrer Eigenliebe; auch ist er wirklich sehr von

ihnen geliebt; die Russen indes dagegen durchaus nicht und die

aufrichtige Annaherung beider Nationen scheint noch immer sehr

ferne... An offentlichen Orten wird laut und bestimmt versichert,

dass Preussen bei Ableben des Konigs von Sachsen sein Land in

Besitz nehmen und dagegen das Grossherzogthum Posen an Russland

abtreten werde... Auffallend ist die seit kurzer Zeit ausgesprochene

Zuneigung der Russen, namentlich des Grosfiirsten Constantin, fiir

den Konig von Sachsen. Seine Kaiserliche Hoheit haben sogar das

Bild dieses Monarchen en bronze in Ihrem Gabinet aufgestellt...

Das hiesige Gouvemement ist von Allem, was in Galizien vorgeht,

Ton dem Benehmen der kaiserlich-oesterreichischen Beamten daselbst,

sowie von der herrschenden grossen Unzufriedenheit, bis ins klein-

ste Detail unterrichtet. Die Correspondenz zwischen hier und Oest-

reich unterliegt einer strengen Controle».

Bernstorff do Schmidta, Berlin, 27 Februar 1820: »Ist es zum

erstenmal, dass Sie den Ihnen urspriinglich angewiesenen Geschafts-

kreis iiberschritten und sich auf offentliche Angelegenheiten ein-

lassen; dieser erste Yersuch ist aber so geniigend ausgefallen, dass

ich nicht umhin kann, Euch aufzumuntern, in eben der Art fort-

zufahren und sich durch Yerdoppellung Ihres Fleises ein neues

Verdienst zu erwerben*.

(Str. 462). Schmidt do Bernstorffa, 14 Mai 1819: »...Des

Kaisers Alexander Yorliebe ftir die Polen ist gross und entschieden.

Er schmeichelt ihnen bei jeder Gelegenheit und scheut keine Miihe,

sich bei Ihnen popular zu machen. Die hohe Liebenswiirdigkeit die-

ses Monarchen, sein Ausseres, unterstiitzen dies Bestreben sehr und

wirklich lieben und verehren die Polen ihren Konig aufrichtig. Sehr

sorgfaltig jedoch ist dies Gefiihl von dem zu unterscheiden, was die

Polen fiir die Russen im Allgemeinen empfinden und was ihnen von

Diesen in voIlen Maasse vergolten wird. Der Zeitpunkt, wo beide

Nationen sich aufrichtig die Hande bieten werden, scheint noch sehr

II
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entfernt und die hiesigen Damen besonders sprechen Dies ohne Scheu

aus. Den Mannern an Geist und Bildung weit uberlegen, mit der

Landkarte weit besser bekannt ais mit ihrem Hauswesen, ist ihnen

die sogenannte Yorstellung ihres Yaterlandes keineswegs geniigend.

Die russische Herrschaft sagt ihnen trotz der gefalligen Form nicht

zu... Die Manner sind hier mehr ais irgendwo das Echo der Frauen

und auf jede Weise von ihnen abhangig. Zudem macht sie das Sy-

stem des Kaisers — alle alten und schonen Namen aus den Ge-

schaften zu entfernen — hochst unzufrieden... Die erschreckende

Wildheit des Grossfiirsten Constantin, sein unbeschreibliches Miss-

trauen (ein Hauptzug in dem Charakter dieses Prinzen), seine Ideen

von Disciplin nnd Subordination wie kein Zeitalter sie aufzuweisen

hat, seine Abneigung gegen reprasentative Yerfassung erfiillt Alles

mit Furcht und Schrecken... Es lassen sich besonders seit seiner

Eiickkehr von Aachen die Ausbriiche kaum mehr zahlen. Dabei hat

dieser unerklarliche Prinz Augenblicke von hinreissend guter Laune,

hochster Liebenswiirdigkeit und Giite. Man konnte denken, ein gutes

und boses Prinzip stiege abwechselnd in ihm auf und ab... [Nast-

puj zwize charakterystyki czonków rzdu] Zajczek:... seine Ab-

neigung gegen Preussen und Oestreich ist entschieden... Wgliski
[minister skarbu] ein sehr kluger und leise auftretender Mann... So-

bolewski [minister sprawiedliwoci] sehr kranklich und alt und sich

nach Ruhe sehnend... Hauke, braver, ordnungsliebender Mann ohne

Kabale und ohne Einfluss... Der Minister Staats-Sekretar Graf Sobo-

lewski zu Petersburg halt sich mit grosser Gewandheit auf seinem

Posten, trotz des Neides der Russen, welcher dadurch noch erhoht

wird, dass des Kaisers Majestat wochentlich einmal bestimmt und

zuweilen noch ofters mit ihm arbeiten, wahrend in der Regel die

russischen Minister nicht direct mit dem Monarchen, sondern mit

den General Araktschejew communiciren... Der Hass und Neid der

Russen ist sehr gross in Beziehung auf Polen. Russen, welche von

hier nach Petersburg kommen, werden, mit Ausnahme des Hofes,

sehr schlecht aufgenommen und wie Abtriinnige behandelt. Man

nennt dort die hiesigen Russen: les 7^enegats, les avocats polonais.

Der General Araktschejew ist einer ihrer entschiedensten Gegner

und bekampft nach Kraften die Idee der Vereinigung aller russisch-

polnischen Provinzen, welche indess, nach Beendigung der so no-

thigen Yorarbeiten, im nachsten Jahre ohne Zweifel statthaben und

in Russland grosse Unzufriedenheit erzeugen wird. Die russische
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Constitution ist hier bei Herrn Novo8iltzoff von einem bei ihm an-

gestellten Franzosen [Deschamp] schon lang-st beendigt iid vom Kai-

ser kiirzlich gTosstentheils genehmigt wordeii...«

(Str. 463 sq.). Schmidt do Bernstorffa, 4, 7. 17 Octob.: »Der

Kaiser, der Warschau nun vier mai besucht hat, ist noch nie so

ernst, so wenig zuvorkommend gewesen ais jetzt. Er hat sich aus-

schliesslich mit der Armee beschaftigt... Der Grossfurst ist iiber das

Benehmen des Kaisers entziickt und wird sich nun wohl weniger

ais je geniren*. 18 Octob. 1819. Depesza Schmidta, 27 Octob. 1819,

z doczonem Prcis konstytucyi rosyjskiej, og. przez prof. Schie-

manna w Hist. Ztschr., LXX, znajduje si oddzielnie ród akt po-

selskich petersburskich, dokd widocznie zostay przeniesione nie-

które waniejsze i draliwsze ustpy korespondencyi warszawskiej.

Schmidt do Bernstorffa, (sicher zur Grenze), 15 Jan. 1820:

»...S. K. H. beehren mich fortdauernd mit Ihrem Yertrauen und las-

sen sich bei jeder Gelegenheit iiber die Liberalen dieses Landes

und ganz besonders iiber die Damen aus. Seine desfallsigen Ausse-

rungen schliessen gewohnlich mit den Worten: des verges, v(nld ce

qu'il leur fauU, 1 Mai: »...(Die Polen) dtirften sich groblich irren

Der Kaiser ist durch die letzten grossen Begebenheiten sowie durch

die gegen Russland herrschende Stimmung schiichtern geworden

und die so oft verheissene innere Vergrosserung des Konigreichs

Polen scheint sogar aufgegeben, obwohl man hier noch immer mit

Bestimmtheit darauf rechnet* [w tej depeszy znajduje si równie
ju pierwsza wzmianka o ewentualnej zmianie nastpstwa tronu,

w Rosyi, — szczegó dobitnie wiadczcy o doskonaych informa-

cyach Schmidta], 28 Mai, 29 Juli [o zamiarze mianowania W. Ks.

Konstantego Namiestnikiem, na miejsce Zajczka, z przydaniem mu
Comit Suprem, zoonego z Ad. Czartoryskiego, Ign. Sobolew-

skiego i Stan. Potockiego], U Aug. [doczone obszerne wycigi
z depesz posów rosyjskich Stackelberga z Neapolu i Italiskiego

z Rzymu; Bernstorff do Schmidta, 23 Aug., z wyjtkow serdeczno-

ci dzikuje konsulowi za wydobycie tych doniosych dokumentów],

28 Aug., 13 Septemb.: »...Der Grossfiirst Constantin ist ergrimmt

liber die Lauheit des Publikums und frappirt von dem Ernste der

Deputirten. S. K. H. sagen: au diable les Uberaux, les doctrinaires

et les philantropes, U n 'ya que le fouet qui puisse faire marcher

le monde*, 7 Octob.: >...Mit dem Gange, welchen die Reichstagsver-

handlungen genommen haben, ist der Kaiser sehr unzufrieden. Ich

OWA 8TUUCU. T. II. 36
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glaube, S. M. sind gesonnen, die Polen fortan weniger zu begiinsti-

gen. Cela s'acheminait vers Wilna et Grodno; on sera bien content

en Russie de la dconfiture du Royaume de Pologne, sagen die rus-

sischen Generaladjutanten«, 15 Octob.: *...Que dwons-nous a Trop-

pau, fragte der Graf [Gapo d'Istria, w rozmowie z cesarzem], co7)i-

ment professer des idees liberale apres un eclat de cette natur?

bies wirkte, und Ew. Hochgrafliche Exc. werden bald von Hrn. Gapo

d'Istria horen: que Fesprit des Polonais est excellent, qu'ils sont en

possession de tous les lments ncessaires pour former une bonne

rprósentation nationale, mais que FEmpereur s'est vu obligó de ró-

primer les abus de quelques tetes chaudes qui visaient k des effets

de tribune. Das Wahre an der Sache ist, dass die Administration

chlecht, die Freiheit beschrankt und die Unzufriedenheit gross ist«.

(Str. 465 sq.) Schmidt do Bernstorffa. 29 Mai, 7 Juni 1821:

»,..Der Kaiser hat mit dem Grossfiirsten lange Unterredungen iiber

die jetzige so bewegte Zeit gehaht und seine grosse Unzufrieden-

heit mit der Stimmung der russischen Gard ausgesprochen. Der

Kaiser hat auch von strengen polizeilichen Maassregeln flir Russland

ais von einer trauriger Nothwendigkeit gesprochen. Der Grossfiirst

ist von S. M. authorisirt worden: 1. Jeden Russen, welcher sich hier

unziemliche Handlungen oder auch nur unpassende Ausserungen

erlaubt, sogleich mit einem Feldjager in die Heimat zu senden;

2. jeden verdachtigen Fremden iiber die Grenze zu schieben; 3. jede

beliebige Ausgabe fiir die hohere (geheime) Polizei zu machen. Es

existirt nun schon eine so wohl organisirte police militaire, police

des spectacles, des auberges, et des salons, dass die Luft Jetzt aus-

serst driickend und jede Geselligkeit ganz verschwunden ist. Die

vornehmen Polen sind sehr betreten und sagen: nous sommes au

commencement de la fin; bientót nous jouirons des memes bienfaits

que les autres provinces russes«.

Schmidt do Bernstorffa, 22 Juli, 29Aug. 1822, 16 Jan., 20 Fe-

bruar, 20 Marz, 28 Sept., 6 Oct. 1823, 14 Marz 1824: »...Es wurde

ihm [Nowosilcowowi] die Anzeige gemacht, dass mehrere jung
Leute, welche zu Kieydany... auf dem dortigen Lyceo studiren, die

Absicht hatten, den Grossfiirsten Constantin auf der Durchreise nacb

St. Petersburg anzufallen und zu ermorden. Hr. v. Novosilzoff traf

mit der grossten Behutsamkeit die nothigen Maassregeln; 4 jung
Leute wurden verhaftet und einer derselben, Namens MoUison, der

neunzehnjahrige Sohn des Rectors des Lyceum von Kieydany, dem
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Grossfursten selbst, welcher einige Stunden spater daselbst eintraf,

durch Hrn. v. Novossilzoff yorgefiihrt. S. K. H. frugen ihn: »ob er

ihnkeune, ob er ihn oder seine Familie jegekrankt, verfolgt habe?«

Der jung Mensch verneinte all diese Fragen, gestand aber frei die

Absicht, den Grossfursten ermorden zu wollen, »weil er das Ungliick

seines Yaterlande mache«. Das Schicksal der jungen Leute ist noch

nicht entschieden. Durch einen kaiserlichen Beschluss ist das Ly-

ceum zu Kieydany aufgelost. Fiir die Wahrheit dieses Yorfalls kann

ich biirgen. Er wird iiberaus geheim gehalten*.

Schmidt do Bernstorffa, 29 Februar 1824: »...Die ungiinstige

Stimmung des Grossfiirsten gegen Preussen, welche S. K. H. taglich

gegen mich aussprechen, hat mich mehrere Wochen lang viel lei-

den machen«,

(Str. 467 sq.). Lorenz do Metternicha, Warschau, 1 Jan. 1826,

8 Uhr morgens: »Vor 3 Stunden ist endlich der Courier mit der

Entwicklung der bisher in Zweifel gelegenen Frage liber die Tron-

folg in Russland angelangt... Der Grossftirst Constantin liess so-

gleich seinen Hofstaat berufen und las in Gegenwart der Ftirstin

owicz seiner Frau und mehrerer Generale die Ukase des neuen

Kaisers laut vor und endete mit dem Ausrufe: »Hurrah, es lebe

mein geliebter Bruder, Nikolaus I, mein Allergnadigster Kaiser und

Herr!«; 3 Jan.: »Die Eidesleistung der hiesigen Garnison, dann

sammtlicher Civilautoritaten fiir Kaiser Nikolaus I fand wirklich am
gestrigen Tage statt. Der Grossftirst Constantin hat aus diesem An»

lass seit der Nachricht von des Kaisers Tode das erste mai das Bel-

ved6re verlassen. S. K. H. hat in seinem Aussehen bedeutend gelit-

ten und ist auffallend mager geworden. Er hat in Person die russi»

schen Grenadierregimenter vereidet. Die polnische Gard schwur in

die Hande des Generals Krasiski, die iibrigen Regimenter unter

Anfiihrung der betreffenden Divisionsgenerale. Der Senat versam-

melte sich zur Eidesleistung im Schlosse, die iibrigen Autoritaten in

ihren Bureaux. Alles Dieses wurde ohne irgendeine besondere Feier-

lichkeit und ohne Abhaltung von Anreden und dgl., ganz im Stil-

len und ohne Ausserung von Freude oder Unmuth vorgenommen«;

14 Jan,: »...Der Prinz [Wilhelm pruski, wtedy przejazdem w War-

szawie w drodze do Petersburga] war im koniglichen Schlosse ab-

gestiegen, wo ihn bald der Grossfiirst Constantin besuchte. Letzterer

hat seit des Kaisers Tode das Schloss zum erstenmale wieder betre-

ten und war durch die Erinnerungen des Ortes lebhaft ergriffen; nach
36*
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dem Besuche trat er in die Schlosscapelle, wo er mit tiefer Riihrung

und thranenden Augen einige Augenblicke der Andacht weihte...

Es ist ein einziges Sappeur-Regiment in der Gegend von Wilna,

welches die Eidesleistung ftir Kaiser Nikolaus beanstandete, ...doch

auch dieses Corps hat bereits den Eid geleistet«; 15 Marz: »Wenn
schon durch die mannichfaltigen Beschrankungen der dem Konig-

reich Polen gegebenen Constitution, durch die Ftirgange des Grost:-

fiirsten Constantin, welcher diese Urkunde bei jeder Gelegenheit la-

cherlich zu machen sucht, sich die Nation hochst gekrankt glaubt,

und die stufenweise oft schonungslos vorgenommenen Verletzungeii

derselben die vermeintlichen Nationalvorrechte beinahe ganzlich aut-

gehoben haben, so sind es noch mehr die soeben fortschreitenden

politischeii Ereignisse gewesen, welche wesentlich beigetragen ha-

ben, das allgemeine Missvergnugen zu steigern, ...vor Allem die

Aufstellung des soeben... beorderten ausserordentlichen Comite [Ko-

misyi ledczej]...*; 26 Juli: Ks. Hessen-Homburg do Metternicha,

Warschau, 22 Juli 1826 [przyjecha 19, wyjecha 22 na Brze wprost

do Moskwy]: »...In Warschau find ich die Sachen ziemlich wie ich

sie vor Jahren gesehen, namlich ganz die damalige gleiche Scis-

sion der Russen und Polen... Der Prince Lieutenant [Zajczek] wird

dieser Tage sterben; tiber den Ersatz ist man nicht ohne Besorgniss

und einseitige Wiinsche. Der Grossftirst soli den alten General Hauke

yorschlagen; der Wunsch vieler dagegen nennt den frliher bei dem

Kaiser Alexander gewesenen Staatssecrótaire Grafen Sobolewski...

NoYOSsilzoff ist ergriffen und beschaftigt mit dem Gedanken einer

Kronung ais Konig von Polen; er schien sogar meine Meinung des-

halb vernehmen zu wollen und forderte mich auf, sie mitzutheilen.

Anfangs gab er die ehemalige Analogie der Kónige von Ungarn

und Polen, die ich angab, zu, dann aber kam er auf die grossen re-

Ugiosen Hindernisse zurilck, die sich darboten, welche Z. B. dem

Oberhaupt der griechischen Kirche nicht erlaubten, sich vor einem

lateinischen Bischof zu beugen, indem, wenn selbst der Kaiser sich

dariiber hinaussetzen wollte, der Effect auf die Zeloten unter den

Moscowitern zu gross sein wiirde, ein Umstand, denn dann vielleicht

abermals die Partei [W. Ks. Konstantego?] benutzen diirfte... Ein

Mittagessen bei der immer krankelnden Ftirstin von owicz: wir

waren vier Personen, die Fiirstin, General Kuruta, der nattirliche

Sohn des Grossfiirsten [Pawe Aleksandrów] und ich. Die Fiirstin
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sprach durchaus nur von dem hochstseligen Kaiser, hatte bestandig

Thranen in den Augen und schien iiberhaupt auf eine Art mit dem
Andenken des Kaisers beschaftigt, wie man nur selten sehen mag;

mir wenigstens war Ahnliches noch nie zu Gesichte gekommen«.

(Str. 470 sq.). Schmidt do Bernstorffa, 14 Jan. 1826: »...Man

hat hier iibrigens die, wie ich glaube, auch ganz gegriindete Uber-

zeugung, dass der Grossfiirst Constantin fortdauernd den grossten

Einfluss auf alle dieses Land betreffende polilische und administra-

tive Angelegenheiten behalten, und S. K. M. das Konigreich Polen

sowie die anderen russich-polnischen Provinzen der uneingeschrdnk-

ter Leitung S. K. H. nach wie vor iiberlassen werden, Ja, dass sich

die Macht des Grossfiirsten in dieser Beziehung noch vergrossern

diirfte*; 21 Juni, 11 Juli [o prónych nagleniach gen. Opoczynina

i hr. Oarowskiego, przysanych do Warszawy, wzgldem podróy
W. Ksicia do Petersburga]: »...Leider ist es nur zu wahr, dass der

Grossfiirst in der Regel alle Massregeln des Kaisers Majestat miss-

fellig aufnimmt und fast immer in einer sehr gereitzten Stimmung
sich befindet*; 20 Aug., 11 Septemb. 1826; 9 Febr. 1827: »Die Stim-

mung S. K. H. war in der letzten Zeit, besonders bei jedesmaligem

Eingange von Depeschen und Nachrichten aus S. Petersburg, nicht

giinstig. Hochstdieselben sind mit den meisten Maassregeln des Kai-

sers nicht einverstanden und sollen sich sogar, nach Mittheilungen

aus erster Quelle, .gegen der Kaiserin Frau Mutter Maj. iiber Man-

ches btter ausgesprochen haben*; 12 Febr., 5, 20 Marz: »...da8s der

Grossfiirst C6sarevitch mit seinem letzten Aufenthalt in S. Petersburg

keineswegs zufrieden ist und sich widerum in einer sehr gereizten

Stimmung befindet. S. K. H. haben mehrere lebhafte Unterredun-

gen mit dem Kaiser gehabt und S. M. nicht fiir die Ansichten des

Grossfiirsten in Bezug auf die Bildung des Gerichtshofes zur Ver-

urtheilung der hier verhafteten Individuen gewinnen konnen. Auch
in einigen anderen polnischen Angelegenheiten ist der Kaiser stets

auf seiner Meinung beharrt. Der Grossfiirst hat seinen ganzen GroU
in sehr heftigen Ausdriicken gegen den polnischen Minister Staats-

secrtaire zu S. Petersburg General Grafen Grabowski ausgelassen.

Ais der Kaiser diesen Umstand erfuhr, ausserte S. M.: »le gneral
Grabowski est a mon service et non k celui de mon fr6re«. Ciekaw
jest depesza Schmidta 1 Dezemb. 1827; zacza on tu w dokadnej

kopii dwa tajne raporty, dd. 23 i 27 novembre 1827, dostarczone

Konstantemu o przebiegu ostatniego Sejmu w Poznaniu i wogóle
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o nastroju umysów w W. Ksistwie Poznaskiem; jestto zabawny

przykad wzajemnego szpiegowania si a zarazem nowy dowód, jak

dobrze obsugiwany by Scimidt, skoro tego rodzaju raporty szpie-

gów, uywanycli przez Konstantego przeciw Prusom, byy natycti-

miast dostarczane z l<:ancelaryi wielkoksicej... konsulowi pru-

skiemu. Schmidt do Bernstorffa, 10 Dezemb. 1827.

Schmidt do Bernstorffa, 2, 25 Febr., 26 Mai 1828:» Die Stim-

mung des Grossfiirsten C6sarevitch ist fortdauernd aiisserst gereitzt,

und S. K. H. sprechen sich mit hochster Leidenschaft gegen den

jetzigen Krieg aus, den Hóchstsie fiir ebenso ungerecht ais gefahr-

bringend hal.ten. Wahrend der vierzehn Jahre, in welchen ich den

Grossfiirsten zu beobachten Gelegenheit hatte, ist keine Epoche

eines so langen, bittern Grimmes eingetreten. Die Aiisserungen

liber S. M. den Kaiser, den General v. Diebitsch ect, sind wahrhaft

erschreckend«. Interesujc wiadomo mieci depesza, 24 Juni 1828,

o deputacyi Czarnogórców, przybyej do Warszawy do W. Ks. Kon-

stantego, »um ...Anzeige von dem Wunsche dieses Stammes zu ma-

chen, sich unter russischen Schutz und Hoheit zu begeben und zu-

gleich um Unterstiitzung bei einem zu machenden Aufstande zu

bitten*.

(Str. 472 ). ProYOst do Metternicha, Varsovie, 2 fvr. 1828:

»Le gneral de cavalerie Roniecki.. a 6t charg d'organiser un

systfeme d'espionnage sur toutes Ics frontieres du Royaume de Po-

logne, mais principalement sur celles de la Galicie, ou ii a fait lui-

meme une tournóe et d'ou ii a rapporte quelques exemplaires lito-

graphis de portraits du duc de Reichstadt en costume polonais.

qu'on s'est empresse d'envoyer de suit k Petersbourg; ce genera

a recu 6000 ducats pour faire face aux frais de son operation...«;

9, 23 f6vr.: »Un jeune homme, le cte Poniski, attache ici au bu-

reau de mr. Novossilzoff, tres adroit pour les affaires d'espionnage...

doit, apres avoir rempli (une) mission (k Cracoyie) se rendre dans

nos Etats et nommóment k Vienne«; por. wskazówki nasze w Dy-

plomacji polsko-europejskiej 1831 r.

.(Str. 473 sq.). Oechsner do Metternicha, Warschau, 16, 23, 26

Mai, 3, 23 Juni 1829; Schmidt do Bernstorffa, 29 Mai: »...Dagegen

[t. j. wobec wietnoci koronacyjnych warszawskich] ist der Schmerz

und der Neid der Mer anwesenden Einwohuer der sogenannten rus-

sisch-polnischen Provinzen nicht zu verkennen, und dies um so mehr

ais die Administration derselben nicht schlechter sein kann. Ge-
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schieht dort nichts, so mochte die hier erreichte Zufriedenheit von

4 Millionen Einwohnern [Królestwa] durch das erhohte Missbehagen

von 8 Millionen [Ijitw}^] schlecht regierter Polen doch zu theuer er-

kauft worden sein«, 13 Juni 1829: »Der Enthusiasmus hier hat sich

betrachtlicht abgekiihlt*.

Oechsner do Metternicha, 26, 30 Juni 1830; Schmidt do Bem-

storffa, 2 Mai 1830: »...Fiir Polen ist der Monarch, namentlich

in der letzten Zeit, nicht giinstig" gestimmt gewesen. S. M. haben

sich sammtliche von dem Hochstseligen Kaiser Alexander hier ge-

haltenen Eroffnungen der Reichstagsversammlungen vorlegen las-

sen und nach Lesung der ersten im Jahre 1818 gehaltenen Red
ausgerufen: »voil^ une des premieres causes des ev6nements du 14

decembre...«, 20, 2F, 29 Mai: »Der Grossflirst C6sarevitch hat in sei-

ner Eigenschaft ais Deputirter der Yorstadt Praga mehrere Seiner

Collegen bei sich gesehen, und sie freundschaftlich und lebhaft er-

sucht, durch Einigkeit und gemassigtes Benehmen das Zutrauen

und die Liebe des Monarchen zu verdienen. S, K. H. schlossen mit

den Worten: »avant tout soyons bons Polonais, je le suis aussi«

[o tej ciekawej rozmowie posiadamy inn, szczegóow a nader cha-

rakterystyczn relacy polsk], 29 Juni; nuncyusz wiedeski do se-

kretarza stanu kardynaa Albaniego, Vienna 1 luglio 1830 [w tej

obszernej depeszy, podajcej drobnostkowo cay przebieg sprawy

projektu prawa maeskiego, znajduje si opis audyencyi biskupów

u Mikoaja, z takim dziwnym dodatkiem: »L'udienzia non pote

avere un gran etfetto, perche S. M. non intende la lingTia polacca

ed i vescovi non parlano n6 ii francese(!) nh ill russo. II solo ve-

scovo di Pocko (Pramowski) pot6 in ualche modo parlare i fran-

cese e uelli di Cracovia e di Podlachia non poterono dire che

assai per la differenza delia lingua«]; doczony protest 6 biskupów

22 maja, oraz pisma biskupów krakowskiego i podlaskiego do mi-

nistra sekretarza stanu Stefana Grabowskiego, 24 mai 1839.

(Str. 475 sq.). Oechsner do Metternicha, 16 Septemb., 26 No-

vemb.; jego pierwsze depesze o rewolucyi, 30 Novemb. i 1 Dezem.

zaginy; zachowaa si w aktach dopiero nastpna z 5 Dezemb.

1830. Schmidt do Bernstorffa, 9, 25 Aug., 24 Septemb. [z wycigami

z raportu Dybicza], 4, 26 Octob.; »...Die friiheren, an S. K. H. ge-

richteten Anzeigen von hier zu erwartenden Unruhen haben seit

einigen Tagen aufgehort. Dagegen empfangt der Grossfiirst unaut-

horlich anonyme Briefe, worin sein Leben bedroht wird. Meiner
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Meinung nach sind diese Anzeig-en und Briefe lediglich das Werk der

geheimen Polizeiagenten, damit ihre so ergiebige Erwerbsuelle nicht

versiege«, 18 Novemb. [pierwsza wiadomo o spisku podchorych]:

»...S. K. H. der Grossftirst behandeln die ganze Angelegenheit mit

ungemeiner Wiirde, Ruhe und Uiiparteilichkeit«, 20 Novem.; [kartki

oówkowej Schmidta, 29 Novemb., nie znalelimy w aktach konsu-

lackich; zapewne przesza do innego fascykuu], 30 Novemb.: »Bei

S. K. H. im Schloss Królikarni eine halbe Stunde von Warschau.

Ew. Excellenz muss ich ganz gehorsamst Bericht von den fiirchter-

lichen, hier stattgehabten Scenen erstatten. Gestem Abend 7 Uhr

wurde das Schloss des Grossfiirsten, unweit dem kaiserlichen Lust-

schlosse azienki belegen, von 20 Unteroffizieren aus der Unteroffi-

zierschule angegriffen. Im Yorzimmer wurde der kais. russische Ge-

neral!ieutenant Gendre und der Polizeiprasident durch Bajonettstiche

ermordet. S. K. H. hatte kaum noch Zeit, sich durch eine innere

Treppe zur Frau Fiirstin owicz zu retten Die Cavalerie kam auf

den ersten Ruf aus azienki und so war der Grossftirst und die

Fiirstin gerettet. Die óbigen Unteroffiziere und die ganze aus etwa

400 Mann bestehende Schule liefen sofort zu den Waffen und in die

Stadt und reizten das Volk auf. Die Regimenter begaben sich auf

ihre Alarmplatze, aber bald war nur zu gewiss, dass die ganze pol-

nische Garnison zum Complott gehóre. Einzelne Soldaten schossen

die sich einzeln zu ihren Regimentem begebenden Generale, ais den

Kriegsminister Hauke, den General Siemitkowski, Oberst Sass, Ge-

neral Blumer und viele Andere nieder. Das Arsena wurde gestiirmt,

das Volk bewaffnet, die Laden gepltindert ect. und fast alle gegen

die Insurgenten gehende polnischen Truppe gingen liber. Der Gross-

flirst begab sich zur Cavallerie, ein polnisches und 3 russische Re-

gimenter, vor seinem Schlosse aufgestellt, und da fand ich S. K. H.

um 8 Uhr, wlirdig, ruhig, gelassen, und den Gruudsatz festhaltend,

keine russischen Truppen gegen die Polen anzuwenden, sondern die-

selben durch ihre eignen Landsleute bekampfen zu lassen. So brach-

ten wir die Nacht auf der Strasse zu. Um 5 ^hr morgens erschienen

die Fiirsten Lubecki und Czartoryski und schlugen, um dem Ungliick

Einhalt zu thun, vor, dem Gouvernement einige populare Namen,

ais den genannten etzten Fiirsten, den Fiirsten Michael Radziwi

ect., hinzuzufiigen. Der Grossftirst wie Alles zuriick. Das Gouver-

nement bildete sich dennoch und erliess eine Proklamation, welche

aber ohne Erfolg blieb. Den ganzen Tag plankelte das Militar, wah-
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rend das Volk pliinderte. Seit 24 Stunden habe ich weder geschla-

fen, noch auch nur gesessen... Verzeihen Ew. Excellenz hochgeneigt

diesen fllichtigen Bericht*, 3, 5 Dezemb. 1830.

Szczegó do dziwny: w aktach warszawskich zachowa si

fascyku z napisem: »Korespondencya z konsulem pruskim Schmid-

tem z epoki rewolucyi<, mieszczcy na czele adnotacy rk Gu-

stawa Maachowskiego, kierownika wydziau spraw zagranicznych

podczas rewolucyi: »Pisma niniejsze, zoone w kancelaryi Senatu,

tyczce si korespondencyi Wydziau dyplomatycznego z konsulem

pruskim, do wolnego czonkom obu izb przejrzenia; kopie za ni-

komu wydawane by nie maj; w Warszawie d. 9 lutego 1831 « —
owó w fascykule tym nie zachowao si ani jednego dokumentu,

wszystko zostao wyjte, zagino bei^ ladu. Bya to najprawdopo-

dobniej uprzejmo póniejsza Paskiewicza dla Berlina. Na szczcie

o robotach Schmidta 1830—1831 r. dochoway si wiadectwa ró-

dowe w znajdujcych si w Krakowie aktach Rzdu Narodowego

oraz we wasnej jego korespondencyi w Berlinie.

i
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Arakczejew 253, 419, 462, 560
Ararousch 451.

Auerswald 296
Augusta Sachsen -Weimar 277.

August II 1-10, 12-6, 21, 25,

28, 34, 37, 69, 353, 442, 479,

481-4, 490.

August III 11-2, 18-20, 22-8,
30, 33, 35—7, 41, 48, 50-1,
58-61, 63—73, 76, 78—91, 120,

240, 442, 486—7, 489 - 90, 494
-506.

Augustyn 62.

Bacewicz 394, 402.

Baier 114.

Bajkow 421, 4^8, 551.

Baliski 62.

Balmain 249.

Balsam 63.

Bansemer 525.

Barclay de Tolly 129.

Barss 518.

BarzYkowski 352, 516, 558.

Basiok 439, 557.

Baum 443-4.
Baumann 280—1, 284, 288, 293
—294.

Bakowski 108.

Beaumont 494, 509.

Beerin 553.

Beethoven 300.

Bekleszew 202.

Belgiojoso 316.

Benaia 553.

Benedykt XIV 73, 805.
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Benoit 92, 94, 114, 119.

Branger 223.

Berekszaytis 394.

Bernotaytis 549.

Bernstorff 190, 455, 460—1, 558
—9, 561-3, 565—9.

Berry 224, 227.

Berthier 518, 531-2, 535, 543 - 4,
546-7.

Bestuewowie 5.

Bestuew-Riumin Micha Pa-
wowicz 366.

Bestuew-Riumin Micia Pio-
trowicz 16—7

Bieliscy 479, 488.

Bieliski Franciszek 64—5, 82
—3, 85, 87 - 8, 109, 486, 488.

Bieliski Franciszek 95.

Bieliski Kazimierz 479.
Bieliski Micha 488.

Bignon 443, 446, 545.
Birkowski 62.

Biron 81, 88, 96.

Bismarck 190, 244, 462.
Blumer 568.

Bdowski 49.

Bobrowski 392.

Bogusawski 213.

Bolesaw Chrobry 291.

Boniatowicz 494."

Borek 24.

Bortkowski 400—1, 549.
Boruchowi cz Monachem Mendel
4;;2— 3, 552—4.

Bourgoing 446.

Boyen 172, 529.
Brandeis 61.

Branicki 22, 47, 67, 69, 74, 76,
80,82-5,87, 89, 92, 94-5,98,
100, 102— 12, 486, 495, 504-5.

Braude 551.
Breza 545.

Broglie 76.

Brosses 57.

Briihl Fryderyk 84, 87, 117.
Bruhl Henryk 55, 58-9, 65—7,

69, 76-9, 81-4, 87, 89, 98,
101, 494-505.

Briihlowa Franciszka 79.
Brtihlowa Maryanna 87.
Brzostowski 82.

Budkus 394.

Buhakow 5, 17, 251.

Bundza 349.

Biitzow 452.

Byron 234, 238, 252, 254.

Cache 112.

Camas 24.

Canning 236, 238,249, 254, 256-7.
Caro 553.

Capo d'Istria 250—1, 253-4, 354,

464, 562.

Castlereagh 194, 234.

Caulaincourt 511.

Chamisso 252.

Chetardie 23.

Chlebowska 111.

Chlebowski 74.

Chapowski 293.

Chopicki 141, 334, 337, 540.

Chomentowski 14, 481, 483—4.
Chomutow 91.

Choiseul-Praslin 112, 193—4.
Chreptowicz 510.

Cetner 101.

Cieski 90.

Cieszkowski 532.

Colomb 453.

Confalonieri 316.

ConsaM 219, 270, 273, 312, 362
363.

Cordavira 553.

Czacki Feliks 108.

Czacki Tadeusz 204.

Czapscy 95, 98, 488, 506.

Czapska 43.

Czapska Konstancya 43.

Czapski Antoni 42—3.
Czapski Antoni 95.

Czapski Franciszek 95.

Czapski Ignacy 488.

Czapski Jan 488.

Czapski Micha 95.

Czapski Piotr 488.

Czapski Tomasz 43.

Czapski Tomasz 488.

Czapski Walenty 63.

Czartoryscy 19, 22, 39—43, 4(5,

48—53, 55, 58-60, 66-9, 75,

80-4, 86—7, 89, 96-100, 103

-5, 107, 111, 114, 120, 126,

494 6, 504, 506.
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Czartoryska Eleonora 40, 42.

Czartoryska Izabella 480.

Czartoryski Adam Kazimierz 84.

Czartoryski Adam Jerzv 127,

131-2, 148, 156-7, 161, 202,

204, 275, 324, 334, 336, 338,

353, 375, 445, 511, 513-4, 517,

519, 522, 561, 568.

Czartoryski Aug-ust 48, 71, 82
-4, 86-7, 92-3, 97-8, 103,

106—10, 113-4, 116-7, 495.

Czartoryski Kazimierz 480, 490
Czartoryski Micha 47, 51—2,

59, 77, 70, 82-7, 92-4, 96-7,
103-4, 106, 111, 490, 495—
504.

Czartoryski Teodor 63, 117, 509.

Czartoryski Wadysaw 118.

Czernyszew Aleksander 259, 540.

Czernyszew Zachar 101.

Czyczagow 126.

Daneykowicz 62.

Dante 240.

Daszków Aleksy 483.

Daszków Micha 112.

Dayout 530.

Dawydow 138.

Dbrowski 124-6, 131, 139, 144
-6, 210, 272, 274, 286—8, .334,

337-9, 353, 514-6.
Dmbski 494.

Dembiska 144.

Dembiski 144.

Dembowski Mikoaj 80.

Dembowski Sebastyan Antoni
58, 63, 69, 487.

Denhoff Adam 2, 6, 480.

Denhoff 24.

Deschamp 561.

Doliski 74, 76.

Dohoruki Grzegorz 5—11, 14
-7, 483.

Dohoruki Sergiusz 10.

Dohoruki Wasyl 10.

Douglas 77
Duchet 458.

Dulfus 141.

Dunin 274.

Durand 446.

Dziayska 481.

Dziayski Jakób 74 - 6.

Dziayski Tomasz 481.

Dzidowski 91, 118.

Dzierzbicki 90.

Dybicz 259, 472, 474—5, 566—7.

Eiger Szloma 431.

Eliezer, 553.

Elbieta Aleksiejewna 126.

Elbieta Piotrówna 77, 80, 503
50^

Erdberg 522.

Esterhazj^ de Galantha 491.

Eugeniusz Sabaudzki 13, 482.

Evans 445.

Falkowski 126.

Ferdynand IV 60.

Ferdynand Brunwicki 9ó—7.

Ferdynand Wirtemberski 214.

300.

Filip ks. Parmy 87.

Fleming Jakób Henryk 13, 482,
484.

Fleming Jerzy Detloff 52.

Flemingowa 52.

Floryanowicz 393, 548.

Flottwell 206, 294.

Fox 236.

Fraenkel 455, 558.

Franciszek I 100-2, 112—3.
Franciszek II (I) 186, 197, 217,

219, 300, 304—5, 311—4, 316,
458—9, 472.

Franciszek arcyks. 214.

Fryderyk II 38, 65 - 6, 77, 79,

91, 96—102, 104, 108, 112-3,
119, 190, 197, 223, 230, 242,

244, 271, 296, 510.

Fryderyk August 107, 217, 340,

460, 532, 534-5, 538-9, 543
—7, 559.

Fryderyk Chrystyan 91—2, 95
-97."^

Fryderyk Wilhelm 242.

Fryderyk Wilhelm I 1, 3-4, 14
-5, 18—20, 22-8, 31—2, 35
—8, 242, 482.

Fryderyk Wilhelm II 207, 209
j^O" 274 494 - 5.

Fryderyk Wilhelm III 128, 144,

i72, 186, 191, 197, 206-7,
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209-11, 241—6, 259, 262, 264
—5, 268, 272, 274, 276 - 8, 280,

283—4, 287, 289-98, 340, 447,

466, 518, 542.

Fiirstenberg 482.

Gadomski 95, 101—2.
Gaisruck 214.

Gardiner 445.

Gawroski 296.

Gendre 568.

Gibbon 57.

Giedroy 131, 139.

Gieysztor 388, 548.

Glasenapp 24.

Gliski 408—9.
Gbocki 74.

Gneisenau 244.

Godlewski 127.

Goess 214.

Goethe 57, 275.

Golicyn 533.

Goltz*^ 97.

Goaszewski 340.

Goowkin 9— 10, 483.

Gorzeski 274.

Gorzkowski-Bittermann 390—1.
Gozdzki 47, 49, 89, 98, 100. 106
-107, 505.

Grabowski Adam 63, 98, 487, 492.

Grabowski Stanisaw 361— 2.

Grabowski Stefan 465, 470—1,
565, 567.

Grabski 487.

Gross 77.

Grudziska ks. owicka 277, 563
-5, 568.

Grygoowicz 493.

Grizegorz XIII 363.

Grzymutowski 496.

Guarini 65.

Gumoliski 115—6.
Gurowski 74, 76.

Hachback Aga 552.

Hailes 445.

Hardenberg 449, 557.

Hauer 214, 300-3, 307.

Hauke 126, 170, 529, 560, 564,

568.

Havdn 300.

HdouYille 557.

Held 207-8, 278.

Hnnin 94^ 110, 112.

Henryk Pruski 557.

Hessen-Homburg 459, 368, 564.
Hieronim Napoleon 532.

Hoffmann 138, 550.

HohenzoUern-Hechingen 295.

Hohenzollernowie 273—4, 277,.

340.

Horn 78.

Horodvski 127.

Hove 445-6.
Hoym 206-7, 209—10, 278, 296.
Hozyusz 31—2.
Hugo 252.

Igelstrom 5.

Iliski 202.

Irowski 78, 505.

Italiski 362, 561.

Itosias 553.

Iwan Grony 363.

Izaak 553.

Jabonowski Antoni 90, 509.

Jabonowski Jan 481.

Jabonowski Józef 71, 106.

Jaboski 388, 548.

Jagiellonowie 273.

Jakób III 16.

Jakubowicz Jan 394.

Jakubowicz Szmul 431, 553.

Jakubowski Józef 402—3, 408
-9, 550.

Jakubowski Wojciech 92, 98^

100, 102. 105, 113.

Jan III 69, 368.

Janicki 57.

Jasiewicz 394.

Jehuda 553.

Jelski 391.

Jermoow 138, 141, 354.

Jeropkin 6.

Jerzy I 13, 16.

Jerzy III 234.

Jerzy IV 198, 234, 349.

Jerzy Czarny 251.

Jochaja 553.

Jordan 449-50.
Józef II 118, 191, 197, 216-7,

230, 238, 300, 304, 306, 311, 313.

Józef Palatyn 246.
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Kallifag 552.

Kara 41-2, 46 7, 49—50, 52
—3, 491-2.

Karol Kurlandzki 58—9, 79, 81,

85, 87, 89-92, 76-7, 101, 111,

495, 506.

Karol VI 13, 36, 479—80.
Karol X 224, 228, 230-1, 259,

260, 369, 446.

Karol Albert 240.

Karol Wielki 178, 181.

Kaszvmickavtis 394.

Katarzyna II 17, 60, 80-1, 93
-7, 99—101, 104, 111, 113,

191, 197, 229—30, 236, 248,

251, 259—60, 318, 328-9, 336,
451.

Katreil 424, 551.

Kaunas 549.

Kaunitz 313.

KaYserling- 5, 59, 85, 89, 91—9,
104, 109, 111—3, 118, 505—9.

Kitowicz 491.

Kleist 24
Klemens XII 31—2.
Klemens XIII 112—4.
Klimas 549.

Knesebeck 190.

Kniaziewicz 125, 131, 155, 445,
516

Kochanowski Jan 57.

Kochanowski Micha 530.

Kotaj 379.

Kozakow 138.

Komburlej 380.

Kominanka 39—41.

Komorowski 59, 63, 67—8, 73,

494, 487.

Konarski 99, 491-2, 507—8.
Konstanty Pawowicz 125—42,

148, 152-72, 276—7, 288, 300,
334, 336—7, 339, 342, 354, 357
- 9, 365-7, 418, 421—2, 425,
428, 431, 433, 437, 439, 450
-6, 461, 463-75, 514-9, 522
—9, 550-1, 554, 556—7, 559
-68.

Konstanty Wielki 363.
Kopelowicz 388, 548.

Kopernik 291.

Korff 41, 52, 497.
Korybut 6.

Korys 394.

Kosiski 172, 287, 529, 531—2
535-7.

Kossakowski 510.

Kossecki 290, 293, 550.

Kociuszko 144, 324, 340, 375,

379-80, 443, 445.

Kozowski 394.

Krasicki 119.

Krasiska 96, 98, 101, 240.

Krasiski Adam 100, 105— 6,

108.

Krasiski Wincenty 124, 126,

169, 516, 528, 563*!

Krasiski Zygmunt 353.

Krópiski 532—3, 546.

Krysiski 141.

Krzyanowski Józef 286.

Krzyanowski Seweryn 366.

Ksawery Saski 79,*^ 99 — 100,

111.

Kurc 525.

Kurnatowski 141.

Kuruta 164, 421, 424, 517, 554,
564.

Lacópede 547.

Lachowski 63, 92, 95.

Langeron 438.

Lascy 27, 30.

Laski 455, 558.

Lebrun 543—4.
Lebzeltern 253.

Lejbkowicz Mordka 436—7.
Lelewel 348, 353.

Lengnich 62.

Leon XII 363.

Loopold I 35. .

Leopold II 304.

Leszczyska Marya 56.

Leszczyski Stanisaw 16, 18
—9, 22, 27-30, 33, 35, 58, 92,.

481, 489-90.
Lewaszow 109.

Lewin 383.

Lieyen 236, 253.

Linde 213.

Linowski 376—86, 391, 394-5,
399—400, 417, 419, 548.

Lipowski 444.

Litwin 549.

Litwiski 325—6.

II
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Lipski Jan 32—3, 42, 58, 63, 65,

75, 486, 492.

Lipski Józef 48—9.
Lobkowitz 3o2-3, 367.

Lorenz 458—9, 467, 563.

Lowenthal 482.

Lubecki 308, 334—5, 343, 352,

361, 367, 369, 568.

Lubomirscy 2, 42, 69, 480—1.
Lubomirska Anna 39-43.
Lubomirsl^a Zofia 101.

Lubomirski Antoni 99.

Lubomirski Antoni Benedykt
66.

Lubomirski Jerzv Aleksander
485.

Lubomirski Jerzy Dominik 480,
483.

Lubomirski Kacper 41.

Lubomirski Stanisaw 104.

Lubomirski Teodor 39—43, 52,

485.

Lubowidzki 408—9, 568.

Ludwik XIV 176.

Ludwik XV 56, 71, 98, 110, 194,

494.

Ludwik XVIII 193—4, 223—7,
231, 350.

Ludwik Filip 224, 259.

Ludwik Wgierski 114.

Luiza Pruska 206.

Luynes 491.

abcki 382, 394, 558.

anskoJ 334-6, 338.

azownik 549.

opuchin 126.

ubieska Salmour 111.

ubieski Aleksander 56.

ubieski Aleksander Wady-
saw 54—123, 492-5, 505-11.

ubieski Feliks 122 -3, 211—2,
493, 511.

ubieski Florvan 67, 73—5, 78,

122, 505.

ubieski Kazimierz 81, 93, 95,

506.

ubieski Maciej 56.

ubieski Maciej Józef 95.

ubieski Rudolf 480.

ubieski Stefan 122.

ubieski Tomasz 141.

ukasiski 390, 465, 517, 522,
528, 458, 550, 552.

uszczewski 530.

Mably 143, 146.

Mahmud II 198, 425, 432—3,
435, 553.

Maksymilian II 29.

Majewski 138.

Maltzahn U, 77.

Maachowski Adam 74—5, 84,

108.

Maachowski Gustaw 569.

Maachowski Jan 30, 50—1, 65
-6, 68-70, 72, 75, 78, 487,

497, 504-5.
Manteuffel 19-37, 484.

Maret 531-3, 535—6, 543, .547.

Marya Antonia 92.

Marya Antonina 230.

Marya Józefa 12, 25—6.
Marya Teodorównal26,451,470,
472 565.

Marya Teresa 100—1, 217.

Massalski Ignacy 94, 103, 509
- 10.

Massalski Micha 70, 94, 104.

Matuszewicz Leon 162, 515.

Matuszewicz Marcin 491.

Matuszewicz Tadeusz 529.

Maurokordato 254.

Mazepa 7.

Menszyków 484.

Mercy^ d'Argenteau 101—4, 107,

lli-2.
Metternich 194, 219, 234, 238

9, 241—2, 245, 253-4, 280,

284, 298, 300, 308, 311—3, 316,

334, 338, 457, 467, 558, 563
—4, 566—7.

Miaskowski Józef 213.

Miaskowski Wojciech 72, 88.

Miczyski 480.

Mihajowski-Danilewski 354.

Mieczysaw I 291—2.
Mikoaj I 190, 229, 231, 246—7,
256—9, 277, 291, 325, 334, 341,

359, 377—9, 375, 459, 466-
-74, 552, 558, 563-5, 567.

Miluszys 549.

Mioradowicz 355.

Mitkavtis 549.
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Modziejowski 61, 89, 91, 97, 99,
j

100, 102, 111, 117-8, 121—3,
493, 510-1.

Mniszchowa Amelia 67, 94, 96.

Mniszech Jan 69.

Mniszech Jerzy 58—9, 66 — 7, 69,

74, 76, 78—80, 82-3, 88—90,
93-4, 96, 494-5.

Mniszech Józef 8, 9, 479, 483.

•Mochnacki 353.

Mohrenheim 166, 451—2, 455,

516, 557.

Mohrenheimowa 451.

Mohrenheimowa Józefina 482.

Mollison 562—3.
Monet 98, 104, 112.

Monfaucon 57.

Montesuieu 57, 62.
,

Montholon 542.

Mordchelowicz 388, 548.

Morevko 394.

Morski 532.

Morsztj^n 481.

Mostowski Pawe 95, 98, 506.

Mostowski Tadeusz 166, 352,

377-9, 386, 405, 408, 410, 412,

419, 452, 546, 548, 550.

Moszkowicz Berek 556.

Miinchow 494.

Mlinnich 3, 4, 10—1, 482.

Murawiew-Aposto 366.

Mustafa III 60.

Mustafa pasza 110—1.

Nakwaski 516.

Napoleon 124—5, 133, 144, 154,

175, 177, 181-9, 191, 196-8,
201, 204, 217, 223, 229, 241,

244, 247, 249, 2.59, 267, 272,

290, 299, 330, 337, 348, 356,

393, 397, 426—7, 443, 446, 472,

511, 518. 531-4, 536, 538, 542
-7, 551.

Narbutt 388, 548.

Narzymski 506.
j

Nesselrode 253, 447, 557. 1

Ney 387.
|

Niebuhr 270.
i

Niegolewski 289-90. ' !

Niemcewicz 126, 155, 353, 516.

Niepieko 549.

Nikorowicz 326. i
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Niwiski 404.

Nostitz 93.

Nowosilcow 130, 154, 157, 326,
335-6, 405, 421-'i, 424-5,
428, 430-1, 433-9, 453—5,
462-3, 466, 522, 551—2, 554
—7, 561—4.

Oboleski 138.

Obreskow 103, 109, 111.

Oechsner 459, 473-4, 558, 566
—567.

Ogiska Aleksandra 81, 108.

Ogiski Ignacy 116, 119.

Ogiski Józef 489.

Ogiski Marcyan Micha 489.

Ogiski Micha 81—2, 93-4, 99.

Ogiski Micha Kleofas 275.

Ogrodzki 41-2, 46-7, 49, 52
—3, 65, 105, 491 2.

Opaliski 74—6.
Opoczvnin 565.

Orvl 394.

Oskierko 111.

Osman III 72.

Ossoliska 481.

Ossoliski Franciszek Maksymi-
lian 480—1.

Ossoliski Maksymilian 95, 100.

Osten 95, 99.

Ostroróg 95.

Ostrowski Antoni 94, 100—1,
109, 121.

Ostrowski Antoni 160, 516, 540.

Ostrowski Tomasz 375.

Ostrowski Wadysaw 126.

Otto W. 114.

Oarowski Adam 565.

Oarowski Jerzy 486

Pallavicini 316.

Palmerston 445.

Paskiewicz 355, 569.

Paszkowski Antoni 388, 548.

Paszkowski Franciszek 125—6,
131—2, 515.

Paulmy d'Argenson 97, 101-2,
104, '110-2.

Pawe I 201, 203, 229, 341, 344,

363, 451.

Pestel 256.

Petkunas 396, 402-3, 549.

37
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Piasecki 493.

Pinckas 553.

Piotr I 1, 5-10, 12, 14-17, 33,

191, 200, 353-4, 483-4.
Piotr II 5.

Piotr III 504.

Pistorvusz 62.

Pitt 235-6.
Pius VI 203, 363.

Pius VII 198, 219, 270, 312—3,
363.

Poski 423—5, 427—34, 437-9,
441, 551—7.

Pocieius 549.

Pociej Aleksander 81.

Pociej Antoni 489-90.
Pociej Ludwik 84.

Pociej Ludwik Konstanty 6, 480.

Podoski 122, 482, 484.

Polignac 229—31, 258.

Polig-nac, Gabryela 230.

Poniatowscy 103, 114, 117, 400.

Poniatowska Konstancya 40.

Poniatowska Teresa 102.

Poniatowski Andrzej 100.

Poniatowski Franciszek 44—6.

Poniatowski Józef 124, 136, 144
—5, 186, 272, 274, 291, 377, 393,

396-8, 518, 529—30, 532-6.
Poi 'atowski Kazimierz 40—2,

4 -50, 52—3, 84, 491-2.
Ponif towski Maciej 487.
Poniatowski Micha 123, 493.
Poniatowski Stanisaw 18—37,
40-1, 43-8, 64-5, 67, 84,

490—1, 495, 504-5.
Ponickau 19, 21, 24.

Poniski Józef 95, 506—7.
Poniski Stanisaw 293.

Poniski 566.

Posadowski Fryderyk 1—4, 6,

11, 15, 482.

Posadowsky 4—5.
Pospieszny" 394.

Potoccy 2, 39, 53, 92, 120, 481.
Potocki Antoni 65, 69.

Potocki Eustachy 99.

Potocki Felicyan 103.

Potocki Franciszek Salezy 87,

90, 94, 98, 101-6, 108, 112, 114.

Potocki Ignacy. 210.

Potocki Józef 50, 67, 485, 493.

Potocki Ksawery 376.

Potocki Micha 13— 6, 78, 485.

Potocki Seweryn 202.

Potocki Stanisaw 534, .561.

Potocki Stanisaw Kostka 272,

343, 353, 361-3, 463.

Potocki Stefan 6, 480.

Potocki Teodor 58, 63, 116, 481,
485.

Potocki Teodor 95. •

Pradt 443, 530, 532—3, 540.

Pramowski 567.

Prdzyski 353, 558.

Preykoras 394.

ProYOst 459, 566.

Przebendowski Jan Jerzy 480.

Przebendowski Piotr 488.

Pstrokoski 56, 492—3.
Puaski 445.

Puszczyn 137.

Quesnel 71.

Radziejowski 100.

Radziwi Antoni 274-6, 284,

288, 294, 300, 449, 557.
'

Radziwi Karol 82, 85, 89, 95,

103, 509-10.
Radziwi Karol Stanisaw 479
-80.

Radziwi Micha 508.

Radziwi Micha Kazimierz 47,

504-5.
Radziwi Mikoaj 48S.

Radziwiowa Barbara 488—9.
Radziwiowa Luiza 274—5, 557.

Radziwiówna Eliza 276—7.
Radziwiowie 2, 277, 294, 481.

Ratkowiec 496—7.
Rautenstrauch 169, 528.

Redel 141.

Reibnitz 325—6.
Reichstadt ks, 472, 566.

Renard 93.

Rendzius 549.

Repnin 5, 11, 97-8, 100, 112.

118-22.
Repninowa 97.

Rexin 103, 109, Ul.
Reynier 536.

Riaucourowie 113, 510.
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557.
528,' 566,

9.

Ricielieu 229.

Rochów 294
Rogaliski 90.

Rogienis 394.

Roketani 81.

Romanowowie 340.

Romodanowski 5.

Roon 244.

Rousseau 143, 146.

Rover-Luehnes 529,

Roniecki 169, 472,

Rudzewicz 549.

Rudzieuski Kazimierz 48-

Rudzieski Micha 74, 76.

Rumiancew 126.

Rupiski 370, 376-96, 400-10,
412, 415, 417, 419-20, 548
-50.

Rydzyski 72.

Rymski-Korsakow 202.

Rypiski 402.

Rzewuska Teresa 95.

Rzewuski Franciszek 84.

Rzewuski Micha 486, 505.

Rzewuski Stanisaw 480, 486.

Rzewuski Wacaw 11, 67—9, 80,

82, 87-8, 95, 107, 109, 495,

505.

Rzyszewski 91, 114.

Sacken 95, 539.

Saint-Saphorin 13, 114.

Saldern 5.

Salmour 510.

Salmourowie 114.

Satvkow Piotr 506.

Satykow Mikoaj 126.

Sand 245.

Sapieha Aleksander Micha 82,

94, 97, 107.

Sapieha Antoni 67, 495, 497,

501.

Sapieha Antoni Kazimierz 490.

Sapieha Józef 490.

Sapieha Józef Franciszek 489
-90.

Sapieha Micha Józef 30
Sapiehowie 2, 479, 481.

Sanguszko Janusz 68—70.

Sanguszko Józef 116, 118.

Sanguszko Pawe 479.

Sass 437, 554-5, 568.

Saurau 312.

Schlev 456, 558.

Schmidt Juliusz 447—50, 452—
67,469-75. 557-63, .565-9.

Schmidt Karol 113, 510.

Schmidt Samuel Karol 444.

Schmitt 89.

Schon 294-6.
Schonaieh-Carolath 107-8. 114,

118.

Schoenermarck 268.

Schroetter 206, 211-2.
Schwarzenberg 186, 532—3, 536
—7, 539.

Sederowicz 402.

Sedlnitzky 312.

Segtyskij 421.

Senfft 538.

Serra Mikoaj 81.

Serra J. K. 443.

Sherwood 256.

Siedlnicki-Odrow 71.

Siemitkowski 568.

Sieniawska 6, 480.

Sieniawski 6, 480.

Sierakowski Józef 49.

Sierakowski Józef 125, 131, 139.

141.

Sierakowski Wacaw 63, il9,i:87.

Siestrzencewicz 204.

Sievers 5. i^

'

Sinzendorff 13.

Skarbek 487.

Skarga 62
Sowacki 353.

Sobolewski IgnacY 167, 170—1,
411—2, 419; 447, 518, 526, 528,

5.50, 557, 560-1, 564.

Sobolewski Walenty 380, 384-5,
405, 408. 419, 472,*548, 550, 560.

Sokolnicki 124, 140, 517.

Sotyk 11, 56, 80, 96, 106—7,
109, 112, 118-9, 121, 493.

Sosnowski 81, 115—7.
Speraski 253.

Stackelberg Gustaw 561.

Stackelbera' Otto Magnus 2.

Stadion 217.

Stamirowski 140—1, 517.

Stanisaw August 5, 11, 60, 79
—80,84,91—2,96-104,106, 110

-20, 442-3, 445, 495, 510-1.
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Stankiewicz 94-5, 110, 113.

Staszic 216, 272, 352.

Stefan Batory 28-9, 60, 398.

Stein 206, 209, 244, 335.

Sternberg^ 77.

Stoffeln 112.

Stokowski 511, 543.

Strawiski 70.

Strog-anow Grzegorz 251.

Stroganow Pawe 126.

Stuartowie 224, 233,

Suchodolski 548.

Sukowski 125—6, 131—2, 139,

286, 288, 290, 292-4, 443, 515.

Suworow 206, 328.

Swieczyn 335.

Swieten 96, 99-101, 506.

Swidziski 74.

Sydow 24.

Sylwestrowicz 85.

Szaniawski Jan Kalasanty 362,

389, 405—7, 409, 419, 543, 550.

Szaniawski Felicyan 481.

Szaniawski Tomasz 109.

Szembek Franciszek 69.

Szembek Jan 3, 4, 479, 482, 487.

Szembek Jan 63, 488.

Szembek Krzysztof 63, 391-2.
^ Stanisaw 479.

"Tieronim 109.

"onim Antoni 80.

nty 142, 517.

'. x>t,rt^ Ulu ^1, 436,

-3. -
-

K 396, 548.
.'^

;

^/ymano. <;k i 124; J

Szymon 55o- " -
1

Szyrwaytis 3b" "^.

Taaffe 302—3, 3

Taillis 535, 537, 04i.

Talleyrand 187, 193—4, 393, 436,

557^

Taro* Adam 39— 53, 485, 491
-2.

Taro Bartomiej 471.

Taro Jan 47, 49, 491.

Tarowa Dorota 39, 46.

Tarowie 490.

Tatiszczew 251.

Theyls 205.

Toliski 126, 130, 516.

Tournelle 230.

Tudorowie 233.

Tugendhold 421, 551-2.
Tutomin 202.

Twardowski 74, 90.

Tymowski 162.

Tyszkiewiczowa Anna 103.

Tyszkiewiczowa Teresa 377, 379
—83, 393—4, 398-401, 548.

Ubermanowicz 63.

Uermenyi 214.

Urbaytis 549.

Yergennes 110.

Yincent 443.

Yisconti 97, 99-103,
118-9.

Yoltaire 251.

112-4,

Waaytis 394, 306, 549.

Wasifczykow 137.

Wawrzecki 336.

Wedegis 394.

Wellington 234.

Wereszczyski 392, 417, 419.

Werygin ^^138.

Wessel 92, 94, 96.

Wettynowie 340.

Weglmski 511, 513-4, 560.

White 445.

Wiaziemski 138.

Wielhorska Izabella 143.

Wielhorski Salome 144.

Wieliorski Józef 124-5, 131—2,
136, 139, 143—153, 157-72,
511, 513-41, 543—6.

Wielhorski Micha 143, 518.

Wielopolski Aleksander 341.

Wielopolski Jan 70, 487.

Wilczek 154.

Wilhelm I 276-7, 563.

Wilhelm II 5.

Wilhelm Oraski 219.

Williams 77.

Wilson 445.

Winckelmann 57.
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Winterfbldt 207.

Wisocki 212.

Winiowiecki Janusz 481.

Winiowiecki Micha 481, 488,

490.

Witkiewicz 394
Wiszniewski 381, 395-6, 548.

Wadysaw Warneczyk 368.

Wodziccv 494.

Wodzicki Micha 66, 487, 494.

Wodzicki Stanisaw 319, 321,

324-6
Wojejkow 496—9, 503.

Wolicki 274, 291.

Wokoski Micha 5.

Wokoski Piotr 126, 517.

Woroncow 17, 236.

Woronicz 63, 324, 353, 362—3.
WoYczaytis 381, 383—4, 396,

400, 402—3, 549-50.
Wovczvski 125, 131, 155, 516.

WoVda 127, 376, 548.

Wroughton 92, 114, 505.

Wurmser 214.

Wiirtemberg' ks. 97.

Wybicki 518.

Wybranowski 160.

Wyczechowski 352.

Wyycki 80.

Yorck 186.

Ypsilanti Aleksander 251, 254,
425-6.

Ypsilanti Dymitr 251.

Ypsilanti Konstanty 251.

Zajczek 125, 128—31, 135-6,
139, 160-2, 164, 167, 170, 275,

342-3, 376-86, 394-5, 401,
403-8, 410-4, 416-7, 419,

447, 450, 515-7, 526, 528, 548,

550, 557, 560-1, 564.

Zakomelski-Moller 133.

Zakrzewski 290.

Zaaszowski 62.

Zauski Andrzej 48, 64-6, 486
-7, 494.

Zauski Marcin 487.

Zauskowski 74—5.
Zamoyski 86, 107.

Zaremba 75, 91.

Zasawski 392, 419.

Zawadowski 204.

Zboiski Ignacy 98.

Zboiuski Kazimierz 69.

Zelman Sznejer 427, 552.

Zemetaytis 549.

Zerbonf di Sposetti 277-8, 290
-1, 294, 448-9, 460.

Zieliski 392.

Ziemicki 290.

Zofia Dorota Pruska 24.

Zyg-munt August 29.

Zygmunt III 28, 114, 3.53.

órawski 549.

yaytis 394.
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